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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivos Propostos 

A idéia básica deste trabalho é a de demonstrar como a tecnologia de 

informação pode criar valor para uma organização, quando aplicada 

ao rejuvenescimento de um produto oü serviço. Neste trabalho 

analisaremos o valor criado pela utilização da tecnologia de 

informação no segmento de terceirização das· atividades cóntábeis e ;"" 

de suporte de uma empresa. 

O modelo tradicional de terceirização dos serviços de contabilidade 

pode ser caracterizado da seguinte maneira: o escritório de 

contabilidade recebe os documentos do cliente e efetua os 

lançamentos de entrada e saída em seu sistema, gerando as 

demonstrações de resultado, balanço patrimonial e demonstrações de 

fluxo de caixa. Nenhum outro relatório gerencial é preparado ou 

enviado ao cliente, sendo que a relação cliente-fornecedor se resume 

a esse processamento mensal de documentos. Desta maneira, o valor 

agregado nesse serviço é muito baixo, sendo quase que um trabalho 

de digitação de documentos e de organização de dados. 

O novo modelo de terceirização de serviços criado com o uso da 

tecnologia de informação é muito mais abrangente e profundo, já que 

vai além da terceirização da contabilidade. O modelo inclui a 

terceirização das áreas de Tesouraria, de Recursos Humanos, além da 

gestão da infra-estrutura de Tecnologia de Informação. As informações 

gerenciais (neste caso, relatórios gerenciais criados especialmente para 

atender às necessidades do cliente), necessárias para o 

acompanhamento da performance do negócio e seu apropriado 

controle, são geradas de acordo com as necessidades do cliente, 
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podendo se ampliadas sempre que necessário. Enfim, este novo 

modelo agrega em um só pacote praticamente todas as atividades de 

suporte que uma empresa precisa para operar. 

Desta maneira, demonstra-se através de um estudo de caso como se 

pode migrar de um modelo de negócios já desgastado, em que as 

margens de lucro são bastante pequenas, para um modelo de 

negócios totalmente novo, com margens de lucro superiores (premium 

price 1). O caso estudado é o da APRIORI, joint venture2 entre a 

PricewaterhouseCoopers -(PwC) e a Atos Origin Brasil, que criou um 

novo negócio baseado no uso da tecnologia de informação como 

ferramenta fundamental para sua viabilização empresarial. 

Basicamente, o modelo utilizado pela APRIORI foi estruturado com a 

agregação das competências essenciais (core competence)3 da PwC 

em gerenciar processos, e da Atos Origin Brasil em implantar e gerenciar 

soluções em tecnologia de informação. A figura 1 representa como as 

competências das duas empresas foram agregadas. 

1 O termo de língua inglesa premium price é utilizado, por exemplo, quando aceitamos 
pagar um preço maior por um produto em detrimento de outro (por exemplo, Coca
Cola versus Tubaína). 
2 União apenas operacional entre duas ou mais empresas, sem que haja criação de 
uma entidade legal. 

· 3 O termo core competence foi detalhado com enorme sucesso por PRAHALAD, C. K.; 
FAHEY, L.; RANDALL R. M. em seu artigo "A strategy for growth: the role of core 
competence's in the corporation" (1994). 



/B u siri'ils_~_-.. C ~rocess · 
outsourcing .· 
~-· 7 

·-~-- -----

+ 

~pr;or; 

' '··- ., .. , .. -ltq 
.llílleUIIIU ... ele 

Figura l - Competências agregadas das duas empresas. Fonte: APRIORI. 

1.2 Estrutura do trabalho 

11 

A estrutura deste trabalho é composta da seguinte maneira: são seis 

partes, sendo que a introdução e a estrutura do trabalho compõem a 

primeira parte. 

A segunda parte é toda dedicada à metodologia e às limitações do 

estudo, relatando conceitualmente as metodologias qualitativa e 

quantitativa. 

A terceira parte introduz o conceito de diversos modelos estratégicos de 

negócio e a criação de valor através do uso da tecnologia de 

informação. Apresentam-se também conceitos sobre terceirização, as 

razões que levam as empresas a terceirizar, os níveis de terceirização 

possíveis, e os passos para se obter sucesso ao terceirizar uma atividade. 
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Finalizando a terceira parte, discorre-se pela literatura de como a 

terceirização foi adaptada no Brasil. 

Na quarta parte apresenta-se o estudo de caso da empresa APRIORI, 

ressaltando o modelo de negócio adotado e o uso da tecnologia como 

ferramenta essencial para o sucesso do empreendimento. 

Na quinta parte é elaborada a análise do caso APRIORI, comparando 

sua estrutura e seu modelo com os modelos estratégicos de negócio 

apresentados na segunda parte. Procura-se avaliar se as melhores 

alternativas foram alcançadas com a utilização do modelo escolhido 

pela APRIORI e se poderiam haver contribuições importantes, que 

ficaram faltando no modelo. É feita uma análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, ou SWOT analysis, segundo PORTER { 1986). 

Por fim, na sexta e última parte, apresentam-se possíveis 

direcionamentos para futuras pesquisas sobre o tema, buscando 

enriquecê-lo. 
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2 METODOLOGIA E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente trabalho foi organizado em três frentes, sendo elas: 

~ Frente teórica, que aborda o conteúdo bibliográfico pertinente ao 

tema apresentado. Contém a revisão da literatura e algumas 

contribuições para o estudo de caso; 

~ Frente prática, onde é desenvolvido o caso apresentado, com sua 

estrutura teórica, para que possa contribuir ao enriquecimento do 

conhecimento abordado na parte teórica; 

~ Conclusão, onde são feitas as análises de caso e onde comparamos 

a parte teórica com a parte prática. Foram incluídas sugestões de 

temas para futuras pesquisas. 

2. 1 Metodologia utilizada 

A metodologia utilizada foi a revisão da literatura mais recente sobre o 

tema foco deste trabalho. É feita uma revisão crítica sobre os últimos 

trabalhos envolvendo terceirização e sobre os modelos estratégicos de 

negócio, e qual sua ação sobre a criação de valor através do uso da 

tecnologia de informação. 

A parte prática, o caso APRIORI, procura demonstrar como os modelos 

estratégicos foram utilizados para a criação da empresa, buscando dar 

sustentação à análise final sobre o negócio criado e os modelos 

estratégicos de negócio existentes. 
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2.1.1 Critérios para escolha do método de pesquisa 

Os métodos de pesquisas podem ser classificados em quantitativos e 

qualitativos, segundo YIN ( 1994). MYERS ( 1999) argumenta que a 

distinção entre os métodos pode ser descrita da seguinte forma: 

~ Os métodos quantitativos foram originalmente desenvolvidos na área 

de ciências naturais para o estudo desses tipos de fenômeno. 

Os métodos quantitativos mais aceitos nas ciências sociais são os do 

tipo survey methods4, experimentos de laboratório, métodos formais -

como os econométricos - e os métodos numéricos - como a 

modelagem matemática. 

~ Os métodos qualitativos foram desenvolvidos na área de ciências 

sociais para permitir o estudo de fenômenos sociais e culturais. 

Alguns exemplos de métodos qualitativos são: a pesquisa de ação, 

os estudos de caso e a etnografias. 

Cada um dos métodos qualitativos descritos acima utiliza uma ou mais 

técnicas para coletar dados empíricos. Essas técnicas incluem 

entrevistas, observação dos participantes, trabalhos de campo e 

pesquisa em arquivos, e também fontes escritas, como documentos 

publicados e não publicados, relatórios de empresas, memorandos, 

cartas, e-mai/s, artigos de revistas e jornais, dentre outros. 

Quando se deseja estudar motivações e ações, a melhor alternativa é a 

utilização do método de histórico de caso ou estudo de caso, pois os 

mesmos ajudam a responder "como" e "porquê" elas estão ocorrendo. 

4 NEWSTED; HUFF; MUNRO "About Surveys lnstruments: An introduction." (1998). Apud: 
Y AZBEK Jr., 2000. 
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Segundo YIN ( 199 4), procura-se utilizar esses métodos quando não se 

tem controle sobre os eventos comportamentais. 

O método do histórico de caso e o de estudo de caso utilizam as 

mesmas técnicas, sendo que o estudo de caso acrescenta observação 

direta e entrevistas. O histórico de caso é utilizado quando se trata do 

passado; já o estudo de caso é preferido quando se examina eventos 

contemporâneos. 

O estudo de caso permite a observação e a análise com grande 

detalhamento, sendo o método adequado, segundo YIN ( 1994, p.13), 

para estudar mudanças, seja em política, formato ou método. 

2.1.2 Método de pesquisa utilizado neste trabalho 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o qualitativo, sendo a 

técnica do estudo de caso a empregada. O caso abordado neste 

trabalho é contemporâneo. 

A escolha do caso foi baseada na importância que ele tem para o 

trabalho, já que é o primeiro passo documentado da nova tendência 

de terceirização total dos serviços de suporte, com conceitos 

inovadores, como a fábrica de processamento de documentos e o 

grupo de relacionamento. 

s MYERS ( 1999) aborda este método em seu trabalho. 
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2.2 Limitações do trabalho 

Este estudo foi feito baseado na experiência pessoal do autor, em 

material conceitual obtido durante o curso e nos materiais internos da 

empresa APRIORI, e buscou integrar conhecimentos das seguintes 

áreas: gestão estratégica da cadeia de suprimentos, estratégia, 

tecnologia de informação e marketing. 

O tema desta dissertação é abordado em diversas publicações 

literárias recentes. Grande parte dessas publicações é fruto de 

pesquisas realizadas em conceituadas escolas norte-americanas. 

Sentimos falta de literatura complementar de outros países - da Europa, 

Ásia e América Latina. 

A principal limitação deste trabalho é a dificuldade em se montar 

referenciais comparativos que pudessem dar suporte a um estudo 

exploratório ou quantitativo sobre o tema estudado, já que desconheço 

a existência de outras empresas atuando dessa maneira dentro do 

segmento. Se existissem mais empresas nesse segmento, poderiam ser 

feitos estudos mais abrangentes sobre o tema apresentado. 
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2.3 Definições importantes 

Para o melhor entendimento do texto, são apresentadas algumas 

definições importantes, que aparecerão diversas vezes durante o 

trabalho. 

Terceirização: Terceirizar é o ato de comprar uma atividade de criação 

de valor de um fornecedor externo. Ou ainda, terceirizar é um conceito 

estratégico; um jeito de adicionar valor ao negócio, pois converte um 

centro de custo interno em um serviço focado no cliente6. Terceirização 

é a tradução para a língua portuguesa da palavra de língua inglesa 

outsourcing. 

Segmento ou Setor: Segundo HITT et a/. (1996), um segmento ou setor é 

caracterizado como um grupo de empresas produzindo produtos ou 

serviços que são substitutos entre si. 

Cadeia de valor: Segundo PORTE R ( 1986), a cadeia de valor de uma 

empresa é uma representação de todas as atividades realizadas para 

projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. As 

atividades podem ser divididas em dois tipos: atividades primárias e de 

apoio. As atividades primárias são aquelas diretamente envolvidas com 

o fluxo de produtos para o consumidor, como logística, operações, 

marketing e vendas e pós-venda. As atividades secundárias, ou de 

apoio, são: compras, recursos humanos, gerenciamento de tecnologia 

e infra-estrutura da empresa. 

Competências essenciais (do termo em inglês Core competence): É um 

conjunto de habilidades e tecnologias capaz de criar uma contribuição 

6 "Outsourcing: How industry leaders are reshaping the American corporation", 1996, 
Fortune, Special Advertising Section. 
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desproporcional ao valor percebido pelo cliente. É o cliente quem 

define se uma competência é ou não essencial. 

CST: O centro de serviços terceirizados, CST, é a fábrica da APRIORI. É 

nele que todos os documentos são classificados, separados e lançados 

no sistema integrado de gestão. 

TNT: A metodologia TNT é utilizada no processo de venda, e consiste 

basicamente de três fatores distintos que se integram: Targeting 

(prospeção, em português), Negotiating (negociação, em português), e 

Transfering (transferência, em português). Na fase de prospeção, todos 

os potenciais clientes são cadastrados e analisados, sendo selecionados 

os que se encaixam dentro dos parâmetros preestabelecidos. 

Na fase de negociação, se desenvolvem mecanismos de venda e 

técnicas negociais, buscando acelerar o fechamento do contrato. 

Na fase de transferência, o cliente é encaminhado para a área de 

operações, onde se dará o início da terceirização dos serviços. É nessa 

fase que os funcionários do cliente são transferidos para as instalações 

da APRIORI e os sistemas do cliente são desligados ou transferidos. 

Knowledge Center: O knowledge center (centro de conhecimento, em 

português) é responsável pela captação, organização, 

armazenamento e distribuição das informações relevantes aos clientes 

internos e externos. Cuida de assuntos legais, principalmente. 

BPO: O BPO, ou Business Process Outsourcing (terceirização dos 

processos da empresa), foi criado pela PricewaterhouseCoopers para 

atender clientes que não queriam montar estruturas de suporte no Brasil. 

São empresas multinacionais que distribuem seus produtos importados e 
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que têm basicamente funcionários de vendas e marketing. O BPO faz 

todo o trabalho burocrático e administrativo para essas empresas. 
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3. CONCEITUAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. . Modelos para o desenvolvimento da estratégia 

Para facilitar o encadeamento lógico dos diversos assuntos na criação 

de um novo negócio, procura-se utilizar alguns modelos para o 

desenvolvimento da estratégia. Um novo negócio passa por diversas 

fases até ser implantado, sendo que diversos modelos são testados na 

busca do que mais se encaixa no tipo de negócio que se está 

implementando. Desta maneira, incluímos neste trabalho alguns 

modelos estratégicos de negócio, que servirão de base para o melhor 

entendimento do caso apresentado. 

Os modelos estratégicos de negócio podem ser utilizados por uma 

empresa no diagnóstico e planejamento das ações necessárias à 

obtenção de uma vantagem competitiva, já que clareiam e 

simplificam a visualização das idéias, do propósito e dos caminhos a 

seguir. A escolha do modelo mais adequado para diagnosticar e 

planejar as ações da empresa é peça importante para se obter sucesso 

nesta empreitada. 

Se não for possível adquirir a tão esperada vantagem competitiva, 

pode-se pelo menos entender os caminhos da empresa, e como ela 

deve agir para atingir tal objetivo. Os principais modelos estratégicos de 

negócio são os de: 

X Porter 

X Treacy e Wiersema 

X Venkatraman 
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X Slack 

X Bolwijn e Kumpe 

X Karl Albrecht 

X Charles Fine 

X Prahalad 

X Gary Hamel 

X Chesbrough e T eece 

O modelo de PORTER (1986) e o de TREACY e WIERSEMA (1995) servem 

para ajudar uma organização empresarial a se pos1c1onar 

estrategicamente. Esses modelos. buscam traçar estratégias genéricas 

básicas que a empresa deve seguir para obter vantagem competitiva, 

como, por exemplo, adotar o foco em um segmento específico, ou ser 

o líder em custo total de produção, ou, ainda, optar por uma 

diferenciação dos produtos ou serviços oferecidos. As figuras 2, 3 e 4 

fornecem mais detalhes. 

mQ Pressões 
competitivas 

Produtos 

substitutivos 

:.·~,!· 

Figura 27 - Forças que dirigem a concorrência na indústria. Fonte: PORTER 
(1986). 

1 DI SERIO, L. C., material de aula do curso de MBA da EAESP/Fundação Getulio 
Vargas. 
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PORTER- VANTAGEM ESTRATÉGICA 

Unicidade Posição 
observada de baixo 

ALVO pelo cliente custo 
ESTRATÉGICO 

No âmbito 
LIDERANÇA NO 

de toda a DIFERENCIAÇÃO 
CUSTO TOTAL 

Indústria 

Apenas um 
ENFOQUE p a rtlc u la r 

segmento 

Figura 3- Estratégias competitivas genéricas. Fonte: PORTER {1986). 

Boutiques Nichos sob !iiilf'il jr -r; F.1 i [:líiiiiií 
Ajuste -

especializadas rredida • UI • -
l[:h . 

Bases da 
. ·-·-· 

concorrência Preço 
Clones Excelência 

Commodities 
genéricos operacional 

Tecnologia 
Lider-anç-a 

Inovadores 
Inovadores 

ct~pJ~~l~ sobreviventes 

1 2 3 

Estágios de adoção da tecnologia 
Figura 4 - Bases da concorrência versus estágios de adoção da tecnologia. 
Fonte: TREACY e WIERSEMA (1995). 

Já o modelo de VENKATRAMAN (1994) procura analisar como a 

Tecnologia de Informação pode ser utilizada para promover 

transformações estratégicas nos negócios das organizações. Ele cita 

dois níveis em que a empresa pode se encontrar: nos níveis 

evolucionários ou nos revolucionários. 

Nos níveis evolucionários a empresa foca seus esforços para realizar 

movimentos de baixo grau de transformação e pouca amplitude, pois 

são mais fáceis de se realizar. Ela busca efetivar as tarefas mais 
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facilmente, mas não procura entender nem explorar os processos na 

tentativa de obter mais valor dos mesmos ao redesenhá-los. 

Nos níveis revolucionários a empresa busca se reinventar, indo além dos 

portões da fábrica. A empresa procura também rever seu negócio 

atual e futuro em busca de novas oportunidades de lucros, sendo que 

muitas vezes quebra totalmente paradigmas estabelecidos. Na figura 5 

podemos visualizar os níveis em que a empresa pode se encontrar. O 

caso da Enron, empresa de origem norte-americana atuante no setor 

de energia, e da Gráficos Burti, são bons exemplos. 

A Enron vendeu diversos ativos, como usinas termelétricas, e focou seus 

esforços na comercialização de contratos de compra e venda de 

energia, utilizando instrumentos financeiros (derivativos) desenvolvidos 

por seus funcionários para lucrar no mercado de energia. Ela manteve 

suas competências básicas, mas reduziu grandemente seus ativos fixos, 

propiciando enormes retornos para seus acionistasa. 

A Gráficos Burti, que atua na impressão de material de propaganda, 

percebeu que o tempo era fundamental em seu setor. Assim, criou uma 

rede de transmissão de dados entre ela e as agências de propaganda 

que permitiu a visualização do fotolito (matriz de onde vão ser impressos 

cartazes, livros, revistas, etc.) pelo cliente e pela Burti ao mesmo tempo. 

a Em agosto de 1997 a Enron iniciou suas atividades em comercialização de contratos 
de energia, utilizando instrumentos derivativos. Foi um marco que a impulsionou para o 
18° lugar na lista da Fortune 500 de 2000. 
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, 

Baixo Amplitude de benefícios potenciais Alto 

Figura 5 - Níveis evolucionários e revolucionários de Venkatraman (1994). 
Fonte: DI SERIO, material de aula do mestrado da FGV/EAESP. 

Desta maneira, o fotolito final era aprovado mais rapidamente, com 

custos muito menores de produção. Com essa estratégia a Burti 

conseguiu comprimir o tempo de produção e, consequentemente, de 

veiculação das campanhas e conquistou clientes cativos. 

Outros ainda buscam entender como a melhoria contínua pode ser 

utilizada em prol da conquista da vantagem competitiva. Neste caso, o 

modelo de SLACK (1997) seria o mais indicado, pois utiliza o modelo do 

cone de areia, onde a vantagem competitiva vai sendo conquistada 

uma após a outra, sendo empilhada até atingir o topo do cone, onde 

está a liderança em custo. 

O cone de areia vai sendo construído ao se garantir, ou conseguir, em 

primeiro lugar, atingir padrões excelentes de qualidade, em seguida 

conquista-se confiabilidade nos processos e produtos, depois aumenta

se a velocidade de todo o processo. A obtenção de flexibilidade é um 

passo muito difícil, pois ela contrasta com o quesito anterior -
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velocidade -, por isso só empresas realmente excepcionais conseguem 

alcançar esse patamar. 

Ao obter todos esses quesitos, a empresa conquista a vantagem 

competitiva de possuir produtos ou serviços com custos baixos. Cabe 

ressaltar que a qualidade é a base de todo o cone, isto é, não se 

conseguirá alcançar patamares superiores se a empresa não conseguir 

manter a qualidade durante todo o tempo. A figura 6 detalha o modelo 

proposto por Slack. 

Qualidade 

Qualidade + confiabilidade 

Qualidade + confiabilidade + velocidade 

Custo 

Flexibilidade 

Velocidade 

C onfiabilidade 

Qualidade + confiabilidade + velocidade + flexibilidade 

Qualidade + confiabilidade + velocidade +flexibilidade + custo 

Figura 6- Modelo de Slack. Fonte: DI SERIO, material de aula do mestrado da 
FGV/EAESP. 

O modelo estratégico de sucesso criado por ALBRECHT (1994) é 

baseado na Visão e nos Valores da empresa. O modelo busca estruturar 

o sentido e a direção da empresa em cinco níveis, passando do mais 

abstrato, de uma visão da empresa, até o nível de metas críticas, com 

enfoque em ações a curto prazo. Os cinco níveis detalhados por Karl 

Albrecht são: 

1. Visão 



2. Missão 

3. Conceito estratégico 

4. Iniciativas estratégicas 

5. Resultados 

A figura 7 exemplifico bem o modelo de Albrecht. 

I 
L~l 

I 
l~l 

Figura 7- Modelo proposto por Karl Albrecht. Fonte: ALBRECHT (1994) 
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A empresa deve entender qual é sua filosofia e seus valores essenciais, 

deve conhecer profundamente em que ambiente operacional ela 

atua, e deve possuir objetivos claros de negócio, para que todos os 

envolvidos os entendam perfeitamente. 

A empresa deve trabalhar na identificação do modelo de valor que o 

cliente imagina para conseguir entregar o pacote de valor que o 

cliente espera. Nesse pacote estão todos os atributos que fazem a 

diferença para o cliente, sendo que muitas vezes as empresas não 

entendem o que isso representa. Por exemplo, não adianta a empresa 

oferecer desconto em um produto não desejado. É preciso entender e 

entregar ao cliente o que ele deseja. 
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Uma montadora norte-americana identificou uma certa vez que as 

mulheres desejavam que os botões de comando elétrico nos painéis 

dos veículos não fossem embutidos, pois suas unhas quebravam ao 

apertá-los. A montadora, então, adaptou botões elevados aos carros 

que as mulheres tinham preferência, permitindo-lhes manter as unhas 

intactas ao acionar os comandos do carro. Foi um sucesso de vendas, 

pois a empresa soube identificar um atributo de valor importante para 

as clientes, que não havia sido percebido pelos seus concorrentes. 

No modelo apresentado por FINE ( 1999), em seu livro Clookspeed, 

propõe-se que cada setor empresarial possua sua dinâmica evolutiva, 

com seu ciclo de vida determinado. O ciclo de vida evolutivo (ou 

clookspeed) é medido pela velocidade com que são introduzidos novos 

produtos, novos processos e novas estruturas organizacionais. 

Computadores pessoais evoluem muito mais rapidamente do que 

aviões, portanto a velocidade evolutiva desse setor é muito maior. 

Segundo Di Seria e Sampaio9, a principal constatação desse fenômeno 

é a marginalização do conceito de vantagem competitiva sustentável, 

introduzido por PORTER ( 1996). Ainda segundo os autores, quanto mais 

rápida a velocidade evolutiva de um setor, mais temporária é sua 

vantagem competitiva. 

Segundo FINE ( 1999), as organizações vivem em constante luta para se 

integrar verticalmente, para depois se desintegrarem em uma estrutura 

horizontal. Tudo isso para continuarem a se integrar e se desintegrar em 

um ciclo infinito. 

Ele diz que "quando a estrutura setorial é vertical e a arquitetura do 

produto é integrada, as forças de desintegração atuam no sentido da 

9 DI SERIO; SAMPAIO, 2001. 
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configuração horizontal e modular." FINE ( 1999:58) Essas forças que 

atuam na cadeia abrangem: 

1 . A implacável entrada de competidores de nicho, que esperam 

conquistar segmentos distintos; 

2. O desafio de manter-se à frente da competição nas muitas 

dimensões da tecnologia e dos mercados, conforme exigido pelos 

sistemas integrados; e 

3. As inflexibilidades burocráticas e organizacionais que geralmente se 

instalam nas empresas grandes e acomodadas. lo 

,._ 

... 

t.....-ü· ,. 'Rentabllldadé 
dOS slstem:as 

' patentàado8 -- ~ 

Figura 8- Ciclo dinâmico representado pela hélice dupla. Fonte: FINE ( 1999). 

Do outro lado, há as forças que atuam no sentido da integração: 

Avanços técnicos em um sistema permitem que um produto raro 

na cadeia possa ser colocado no mercado; 

10 FINE. 1999. 
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2 O impacto causado pela força de mercado no sistema encoraja 

a integração com outros sistemas, para aumentar o controle e o 

valor adicionado; 

3 O impacto causado pela força de mercado no sistema encoraja 

a integração da engenharia com outros sistemas, para 

desenvolver soluções integradas. 

Desta maneira, as empresas estarão sempre migrando de estruturas 

centralizadas e verticais para estruturas descentralizadas e horizontais, e 

vice-versa. 

O modelo de CHESBROUGH e TEECE ( 1996) propõe que a empresa deve 

moldar sua estrutura de acordo com o tipo de inovação: autônoma ou 

sistêmica. 

A inovação autônoma progride independentemente de outras 

inovações, sendo recomendada para uma organização virtual 

descentralizada, focado em gerenciar o desenvolvimento e a 

comercialização com agilidade e eficácia. 

A inovação sistêmica depende de outras inovações paralelas ou 

complementares. É recomendada para organizações centralizadas, 

pela relação de dependência existente entre os membros. Ela reduz a 

duplicação da informação e do conhecimento existente. A figura 9 

combina organização com inovação. 
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Figura 9 - Combinando organização com inovação. Fonte: CHESBROUGH; 

TEECE (1996). 

HAMEL (2000) acentua em seu modelo a necessidade de se 

revolucionar a empresa, pois já não basta a ela evoluir. Em um mundo 

de crescente não-linearidade, somente idéias não-lineares vão 

realmente criar valor. E essa revolução se dará pelas pessoas que estão 

dentro das organizações, seja qual for o nível hierárquico em que 

estiverem. 

Os quatro principais componentes de seu modelo são: interface com o 

cliente, estratégia central, recursos estratégicos e rede de 

relacionamento. 

Para agrupar esses quatro componentes, existem três fatores-ponte: os 

benefícios gerados ao cliente, a configuração e os limites da empresa. 



Benefícios aos Clientes Configuração UmHes da Empresa 
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1
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Figura lO- Modelo estratégico de Gary H amei. Fonte: HAMEL (2000). 
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Para determinar o potencial de lucros que a empresa pode ter, Hamel 

definiu quatro fatores: eficiência, exclusividade, adequação, e 

propulsores e lucros 11. 

Segundo HAMEL e PRAHALAD (1994), repensar a empresa, buscando 

identificar suas competências essenciais, é fundamental para ser líder 

no futuro. Existem três maneiras de identificar uma competência 

essencial: uma competência essencial dá acesso a uma variedade de 

mercados; ela deve fazer uma~ contribuição significativa ao produto 

final e deve ser percebida pelo cliente como tal; ela deve ser difícil de 

ser copiada pelos concorrentes. 

Em última análise, só o cliente é capaz de dizer o que é ou não uma 

competência essencial da empresa. A partir daí, criam-se os produtos 

essenciais, os exemplos físicos das competências essenciais. To me o 

caso da Honda, sua competêncJa essencial em desenvolver motores é 

famosa, sendo seus motores os produtos essenciais, exemplos de sua 

competência essencial. 

11 Do termo em inglês profit boosters. 
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3.2 Criação de valor através do uso da Tecnologia de Informação 

Todo produto ou serviço possui um ciclo de vida próprio, sendo que esse 

ciclo é determinado por diversos fatores, tais como em qual setor ele se 

encontra, como reagem os concorrentes, se existem muitos produtos 

substitutos, como atua a legislação, somente para citar alguns. A figura 

11 a seguir mostra como um produto ou serviço se comporta ao longo 

de sua vida. 

Crescimento i Maturidade i Declínio 

Figura ll -Ciclo de vida do produto. Fonte: COBRA (1992). 

Freqüentemente temos que criar meios de estender o ciclo de vida de 

um produto ou serviço, buscando assim obter maior retorno sobre o 

investimento feito. Desta forma, a tecnologia da informação surgiu 

como uma ferramenta fundamental para a agregação de valor, como 

podemos testemunhar em diversos produtos, como, por exemplo, os 

medicamentos (Tylenot Tylenol Plus) e os produtos eletroeletrônicos. A 

figura acima destaca a possibilidade de se renovar um produto 
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maduro, originando mais um ciclo de vida, isto é, criando a segunda 

onda do produto, agregando valor ao provocar seu rejuvenescimento. 

Além dos produtos, podemos utilizar a Tecnologia para agregar valor 

aos serviços, especialmente os que interagem com o cliente final, como 

o centro de atendimento ao consumidor {cal/ center), o telemarketing e 

os sistemas integrados de gestão. Programas de relacionamento com o 

cliente são poderosas ferramentas gerenciais que são utilizadas para 

ampliar o conhecimento do cliente e agregar valor aos negócios de 

telemarketing, por exemplo. Essas ferramentas de relacionamento, 

como o Vantive12 e o Kenanl3, são muito usadas nas terceirizações 

desse tipo de serviço. 

A figura 12 mostra como a tecnologia de informação foi utilizada para 

suportar os processos da empresa. Através de seus sistemas, a empresa 

pôde agregar diversos serviços adicionais, criando um diferencial 

competitivo em relação a seus concorrentes, aumentando o valor 

percebido pelo cliente nos serviços vendidos. 
'< ' 
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Figura 12- Tecnologia aplicada aos processos. Fonte APRIORI. 

12 Marca registrada da Computer Associates. 
13 Marca registrada da Kenan lnc. 
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A estrutura da tecnologia de informação foi criada para suportar todas 

as fases do processo, sendo que as vendas da empresa são firmadas 

pelo sistema de apoio a vendas - SA V -, que cataloga os contatos, 

acompanha a prospecção, aponta o caminho crítico da negociação 

e, por fim, alimenta os outros sistemas com informações do contrato e 

do cliente. 

Os sistemas RM/SQL time/SAP 14 foram adquiridos para agrupar todas as 

informações necessárias à operação da empresa do cliente; são os 

sistemas básicos que a APRIORI utiliza para gerenciar as empresas 

clientes. Os sistemas são: 

:tt: RM 15 - O RM é o software de gestão de pessoal, responsável pelo 

gerenciamento dos funcionários da APRIORI e também, dos clientes; 

:tt: SAP R316 - O R3 é o software de gestão empresarial que controla 

todos os processos administrativos, como contas a pagar e 

contabilidade; 

:tt: SQL Time17 - O SQL Time é o software de gerenciamento de horas, 

utilizado para que os profissionais realizem o apontamento e a 

alocação das horas trabalhadas aos projetos que participaram ou 

participam; 

:tt: TM 118 - O TM 1 é um software de informações gerenciais, utilizado 

para preparar os relatórios gerenciais, como os de resultado mensal, 

de vendas, e o de acompanhamento de projetos. 

Como seus relatórios serão distribuídos aos clientes periodicamente, 

ele será a base do relacionamento com os clientes. Além disso, com 

o TM 1 o cliente poderá acessar os dados a qualquer tempo, sem 

14 Marcas registradas dos fabricantes. 
1s Marca registrada de RM Sistemas. 
16 Marca registrada de SAP AG. 
17 Marca registrada de SQL Time. 
1s Marca registrada da APPLIX Inc. 
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precisar instalar outros software's na empresa (o que reduz em muito 

o custo total dos aplicativos, ou o custo total de propriedade19); e 

:tt: Vantive2o - Este software será utilizado no atendimento ao cliente, 

pois ele armazena os dados gerais de todas as ocorrências, ou 

relacionamentos, que aconteceram com o cliente. Ele também 

ajuda na solução de problemas e orienta os atendentes nas tarefas, 

podendo, por fim, gerenciar a agenda dos técnicos de campo ou 

selecionar qual o perfil do profissional adequado ao melhor 

atendimento das necessidades do cliente. 

Enfim, a utilização de diversos programas aplicativos encadeados 

proporciona à empresa obter um diferencial competitivo em relação 

aos concorrentes. Esse diferencial competitivo é percebido e valorizado 

pelo cliente, que aceita pagar um preço acima dos concorrentes, pois 

percebe estar obtendo vantagens também superiores. 

3.3 O que é Terceirização ou Outsourcing 

Segundo GREA VER ( 1999): 

E mais: 

"a terceirização, ou outsourcing, é o ato de se 
transferir para outros algumas das atividades internas 
da empresa, juntamente com a responsabilidade 
pela tomada de decisões inerente a elas." 

19 Em inglês TCO -Total Cost of Ownership, sigla utilizada pelos profissionais que atuam 
em tecnologia para explicar o custo total de um sistema computacional. 
2o Marca registrada da Computer Associates Inc. 
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"como estas atividades são contínuas, a 
terceirização vai além do uso de consultores, 
incluindo-se aí os fatores de produção, como as 
pessoas envolvidas diretamente com as atividades, 
os equipamentos, a tecnologia, os prédios, dentre 
outros." 

O termo terceirização no Brasil também significou uma mudança de 

paradigma para as empresas. Elas partiram de estruturas verticalizadas 

que produziam praticamente tudo o que consumiam, para outras 

estruturas mais descentralizadas, integradas a fornecedores e clientes, 

construindo uma rede de parceiros ao seu redor. 

3.3.1 Quais as razões para se terceirizar 

Existem diversas razões para se terceirizar, e as principais vão variar de 

acordo com a área de atuação da empresa. Se perguntássemos a um 

presidente de empresa e a um diretor financeiro quais razões eles 

consideram determinantes em uma terceirização, encontraríamos 

diferenças nas respostas. De qualquer maneira, GREA VER ( 1999) cita um 

grupo de razões para se terceirizar que atingem todas as empresas. As 

principais são: 

• Razões de direção estratégica 

• Razões de melhoria operacional 

• Razões financeiras 

• Razões comerciais 

• Razões de custo 

• Razões de carreira 

No Brasil a terceirização foi tropicalizada, servindo ao propósito geral de 

se reduzir custos com a folha de pagamentos, pois os encargos 
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cobrados são muito altos21. Esses encargos se justificam e são acrescidos 

de outros benefícios quando se fala em pessoas-chave para a empresa, 

mas o mesmo não pode ser dito de atividades pouco importantes para 

o negócio, como segurança ou limpeza, a não ser que o propósito 

básico da empresa seja atuar no mercado de segurança ou limpeza. 

Outro propósito de se optar pela terceirização é o de se reduzir os 

custos fixos, já que a empresa pode contratar apenas o necessário para 

suprir uma demanda momentânea, como nos casos de setores com 

forte sazonalidade. 

3.3.2 Níveis de Terceirização 

Quando se fala em terceirizar, podemos dividir a terceirização nos 

seguintes níveis: 

~ Individual 

~ Funcional 

~ Processual 

A terceirização de atividades individuais envolve a transferência de 

uma atividade específica para fora da empresa. Neste caso, citamos os 

técnicos especializados, como os auditores de sistemas ou os técnicos 

de suporte em informática, como exemplo. 

A terceirização funcional envolve a transferência de uma área inteira 

para fora da empresa, como por exemplo, a contabilidade ou o 

departamento jurídico. 

21 OLIVEIRA, 1994. 
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A terceirização de um processo é muito mais complexa do que a 

terceirização funcional, pois os processos muitas vezes são 

multifuncionais e multidepartamentais, dificultando a aprovação 

política dessa decisão. Neste caso podemos citar a transferência de 

todas as atividades da tesouraria, que é composta por contas a pagar, 

contas a receber, e administração de caixa e bancos. 

3.3.3 Passos para o sucesso 

Os principais passos a serem seguidos para a implementação de um 

processo de terceirização com sucesso são22: · 

3€ Planejar as atividades 

3€ Explorar as implicações estratégicas 

3€ Analisar custo e performance 

3€ Selecionar provedores 

3€ Negociar os termos do contrato 

3€ Preparar a transição dos recursos 

3€ Gerenciar o relacionamento 

Ao seguirmos esses passos, aumentamos em muito nossas chances de 

obter sucesso em uma terceirização, pois a lista de atividades citada 

anteriormente cobre os principais pontos do processo. 

22GREAVER, 1999. 
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Figura 13- Passos para uma terceirização de sucesso. Fonte: GREAVER ( 1999). 

3.4 Terceirização no Brasil 

A contratação de serviços de terceiros originou-se nos Estados Unidos 

da América por volta de 1940, quando eles entraram na segunda 

. grande guerra mundial. A terceirização foi aplicada ao longo de todo o 

período do conflito, pois as indústrias da época precisavam concentrar

se na produção cada vez maior de armas, necessárias para a 

manutenção da superioridade aliada, e então descobriram que 

algumas atividades de suporte poderiam ser entregues a prestadores 

externos de serviço23. 

A terceirização chegou ao Brasil através das empresas multinacionais, 

principalmente as automobilísticas. O foco inicial foi voltado para a 

redução dos custos de mão de obra, sendo que outras possíveis fontes 

de ganhos, como utilizar a especialização (advogados tributaristas, por 

23 QUEIROZ, 1992. 



40 

exemplo) , eficiência, produtividade e qualidade, tiveram pouco peso 

na tomada de decisão de se terceirizar. 

Atualmente, diversas empresas brasileiras, na verdade quase todas, se 

utilizam da terceirização como ferramenta gerencial, sendo que o foco 

de redução pura e simples de custos continua determinante, mas já se 

encontram empresas preocupadas em estabelecer parcerias de longo 

prazo, onde possam obter produtos melhores, mais rapidamente, a um 

custo aceitável. 
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4. ESTUDO DE CASO: APRIORI 

4.1 Contextualização 

A APRIORI iniciou suas atividades em Julho de 2000, com 

aproximadamente 120 funcionários e cinco clientes, sendo que os dois 

maiores clientes são os próprios acionistas - PricewaterhouseCoopers -

(PwC) e Atos Origin. A PwC terceirizou toda a atividade de suporte, 

como contabilidade, tesouraria, folha de pagamento, controle do ativo 

fixo e infra-estrutura de tecnologia de informação. A Atos Origin 

terceirizou sua folha de pagamento e a infra-estrutura interna de 

tecnologia de informação. 

4.1.1 Mercado 

Os segmentos-alvo escolhidos pela APRIORI para atuar inicialmente 

foram os de saúde e educação, concentrando os esforços de vendas 

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que juntos respondem por 

60% do mercado nacional. A escolha desses dois segmentos baseou-se 

em diversos estudos realizados que os apontavam como sendo os que 

possuíam excelentes oportunidades de crescimento no curto e no 

médio prazo. As pesquisas apontaram também que esses dois setores 

precisavam de mais transparência e profissionalização para obter 

recursos do mercado, via investimento direto ou financiamentos. 

Os principais motivadores para se escolher esses dois segmentos foram: 
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o Ambos segmentos pertencem a mercados pouco profissionalizados 

[ASAdFIJCOm milhares de competidores pulverizados, quase todos com 

poucos investimentos em tecnologia e pessoas. A maioria das 

empresas nesses dois segmentos não conta com sistemas integrados 

de gestão nem com profissionais experientes, sendo geridas, muitas 

vezes, pelos próprios fundadores ou pelos seus sucessores. 

o Possibilidade de concentração no curto prazo - a possibilidade de 

multinacionais de saúde entrarem no mercado brasileiro adquirindo 

empresas também foi apontada como fator determinante, pois 

diversos empresários desse segmento demonstraram interesse em 

negociar a venda ou a participação acionária com grupos 

estrangeiros. Portanto, a migração da contabilidade interna para a 

APRIORI facilitaria esse processo, pois deixaria as informações 

financeiras das empresas mais transparentes, já que seriam 

avalizadas por duas conceituadas instituições multinacionais (a 

PricewaterhouseCoopers é uma das maiores empresas de auditoria 

do mundo e a Atos Origin atua em mais de 40 países oferecendo 

serviços de Tecnologia de Informação). 

Ao terceirizar os serviços de suporte com a APRIORI, a empresa-cliente 

garante a padronização de suas demonstrações financeiras e 

contábeis, aumentando assim a transparência das informações. Essa 

transparência facilita a obtenção de recursos necessários ao 

crescimento dos negócios, tanto via obtenção de empréstimos 

bancários quanto via emissão de papéis no mercado de capitais 

brasileiro e internacional. 

Essa padronização abre as portas também para a negociação do 

controle acionário com grupos nacionais e estrangeiros interessados em 

investir nesse segmento de mercado. A padronização facilita, ainda, o 
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trabalho de auditorias independentes e due dilligences24 por empresas 

especializadas, contratadas por companhias interessadas em realizar 

fusões e aquisições. 

O caso estudado é o da empresa APRIORI, uma associação joint 

venture formada pela união dos esforços e funcionários da 

PricewaterhouseCoopers e da Atos Origin. Essas duas empresas 

perceberam um nicho de mercado ainda inexplorado para atuar. Esse 

nicho se situa no segmento de terceirização de serviços, mais 

especificamente na terceirização dos serviços de apoio (back office25) 

das empresas, atuando no ciclo contábil, financeiro, na folha de 

pagamento, gestão da tecnologia de informação e administração 

geral. 

4.2 Missão 

· "Gerar informações relevantes para .. a: tomada de decisões, 
embasada no profundo conhecimento dos normas e 
.regulamentações pertinentes, além de. gerer:1ciar .todo o 
ambiente. tecnológico das·empresas.11 

"Mais do que assegurar a total confiabilidade dos .livros contábeis e 
fiscais, nós transformamos · estes dados em informações 
estratégicas para. o negócio dos nossos clientes~" 

Figura 14- Missão da APRIORI. Fonte: A PRIOR I. 

A missão da APRIORI, Figura 14, explica bem seu intuito, que é o de 

agregar valor às informações financeiras da empresa, entregando, 

24 O termo de língua inglesa due dilligence explica o levantamento feito na empresa 
por profissionais externos, quando do início do processo de venda da mesma. 
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além do balanço, informações estratégicas para que o cliente possa 

tomar decisões. 

4.3 Modelo de gestão 

O modelo de gestão da APRIORI, tendo como base uma visão 

funcional, foi desenhado fundamentalmente em cinco grupos 

principais, sendo eles: 

• Vendas - Composto pela diretoria de vendas e pelos escritórios 

regionais; 

• Processos - Composto pela diretoria do centro de serviços 

terceirizados, sendo responsável pela fábrica de processamento de 

documentos. 

• Tratamento e distribuição - Composto pela diretoria de operações e 

de tecnologia de informação, pelo centro de atendimento ao 

cliente, pelo betterments group, e pela diretoria executiva; 

• Suporte - Inclui as gerências de processos, de recursos humanos, de 

finanças e administração; 

• Tratamento e distribuição - Composto pela equipe de gerentes de 

relacionamento. 

A figura 15 detalha o modelo de gestão, pela visão funcional. 

2s O termo de língua inglesa back office é utilizado para agregar todas as atividades 
de apoio, como recursos humanos, controladoria, administração, dentre outros. 



~pr;or; Modelo de Gestão - Funcional 

Proces:sos 

figura 15- Estrutura funcional da APRIORI. Fonte: APRIORI. 

A estratégia básica da APRIORI está baseada em: 

Tratamento e 
Distribniçlo 
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I!SI Escala - Ela criou uma fábrica para processamento de documentos; 

I!SI Relacionamento - Criou o grupo responsável pela interface com o 

cliente, sendo a mesma tocada em um único ponto. Os gerentes de 

relacionamento fazem o papel do controller para o cliente; 

I!SI Suporte - A infra-estrutura por trás da operação é a seguinte: 

==> Centro de atendimento ao cliente - Foi criado um cal/ center 

para administrar os contatos com o cliente; 

==> Knowledge center - Foi criado um centro de conhecimento para 

validar todo o conteúdo distribuído internamente e para os 

clientes; o knowledge center também alimenta uma base de 

conhecimento legal interna; 

==> Betterment's committee - Este grupo trabalha em busca do 

melhoramento contínuo dos processos e do relacionamento com 

o cliente, buscando a evolução dos mesmos. 
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I2SJ Tecnologia de Informação - Foram feitas parcerias com diversos 

fabricantes de software para que a APRIORI pudesse oferecer os 

melhores software 's do mercado, procurando assim apresentar o 

que há de mais avançado em tecnologia para os clientes. 

I2SJ Consultoria de marketinq - Grande parte do mercado-alvo foi 

monitorado via diversas pesquisas de mercado - que propiciaram a 

criação de um excelente banco de dados. Esse material é utilizado 

na elaboração de estratégias de vendas, em conjunto com a 

diretoria de vendas. 

A criação da APRIORI surgiu da visão de que a terceirização da infra

estrutura da TI ou a terceirização da contabilidade não agregam o 

valor esperado quando são feitas separadamente. 

Pensou-se então em agregar todas essas atividades em um só pacote 

de produtos, buscando desta maneira obter ganhos de escala, além, é 

claro, de dar acesso a empresas de menor porte aos sistemas de gestão 

mais avançados a um custo relativamente baixo, pois uma licença do 

software é compartilhada por diversas empresas, reduzindo seu custo 

de aquisição e manutenção. 

Além disso, não há a necessidade da empresa-cliente investir na 

aquisição de computadores (hardware) ou na capacitação de seu 

pessoal para utilizar esses sistemas de gestão. 

Outros benefícios podem ser citados, como por exemplo não precisar 

investir periodicamente em hardware e capacitação, já que o ciclo de 

vida dos sistemas e dos computadores é muito curto. 

Os executivos da empresa não precisam se preocupar com assuntos 

de suporte, podendo dedicar mais tempo na criação de novas 

oportunidades ou na solução de problemas operacionais, no aumento 
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das vendas, e na elaboração de novas estratégias para sustentar o 

crescimento26. 

4.4 Modelo de negócio 

O modelo de negócio que a APRIORI adotou possui quatro pilares 

prindpais: interface com o cliente, estratégia central, recursos 

estratégicos, rede de relacionamento. 

4.4.1 Interface com o cliente 

O foco é possuir preços decrescentes, partindo de um preço padrão, 

que costumeiramente é o próprio custo atual do cliente. A partir daí, 

criam-se metas periódicas de redução de custo, de modo a atingir o 

objetivo básico de se trabalhar com custos de suporte cada vez 

menores. 

O relacionamento com o cliente é figura central dessa estratégia, pois é 

através desse relacionamento que as dificuldades encontradas são 

discutidas e solucionadas, reduzindo o desgaste gerado por uma 

operação distante. 

26 Ou, como H A MEL e PRAHALAD ( 1990) citaram, concentrar esforços nas core 
competences da empresa. 
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4.4.2 Estratégia central 

A escala é parte central dessa estratégia, pois um dos grandes 

argumentos desse modelo é a possibilidade de se compartilhar recursos 

na execução das atividades de suporte. É muito importante também 

que as informações sejam sempre atualizadas, pois a legislação é 

alterada continuamente pelos governos, em suas esferas federal, 

estadual e municipal. 

4.4.3 Recursos estratégicos 

Os principais recursos encontrados nesse modelo são o conhecimento 

do mercado, os processos únicos e a tecnologia de informação 

enraizada ao negócio. 

O conhecimento do mercado veio junto com a 

PricewaterhouseCoopers, que já atuava em terceirização por diversos 

anos, além da Atos Origin, que possui diversos contratos de 

terceirização da estrutura de tecnologia de informação de diversos 

clientes, sendo que a mesma foi fundada como resultado de um 

processo de terceirização (a Philips, empresa holandesa de, dentre 

outros, eletroeletrônicos, terceirizou seu departamento de informática, 

criando a Origin, que foi posteriormente fundida com a Atos, formando 

a nova empresa Atos Origin). 

Todo o negócio APRIORI foi desenhado em cima de processos únicos, 

como a fábrica de processamento de documentos (CST) e o grupo de 

relacionamento com o cliente. Por isso, esse negócio possui recursos 

estratégicos únicos em relação aos concorrentes. 
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Além disso, a tecnologia de informação não possui um papel 

secundário dentro do modelo, ela é parte integrante do mesmo através 

de soluções únicas que se interrelacionam, formando uma cadeia que 

se estende do início ao fim do processo. Toda a gestão do negócio é 

baseada no correto funcionamento dessa rede de sistemas interligados, 

que dão sustentação ao modelo operacional. 

4.4.4 Rede de relacionamentos 

Outra grande fonte de valor do negócio é que seus sócios são parceiros 

do empreendimento, cada um contribuindo com suas competências 

essenciais para o sucesso do mesmo. A PricewaterhouseCoopers levou 

para dentro da APRIORI todo um conhecimento em gerenciar 

processos que acumulou por diversos anos, e a Atos Origin entrou com 

sua experiência em gerir complexos ambientes de tecnologia de 

clientes. 

Os parceiros nesse empreendimento possuem uma vasta rede de 

contatos com clientes, fornecedores e outros parceiros, que está sendo 

muito útil para a concretização desse novo modelo de se fazer 

negócios. É um modelo baseado no conceito de ganhos mútuos27 tirado 

dos livros de negociação, onde todos saem vencedores (técnica de 

negociação baseada em princípios), ao invés de se utilizar o conceito 

mais conhecido em que para um ganhar, o outro tem que perder 

(técnica de negociação posicional). 

27 Através dessa técnica, os autores FISCHER; URY e PATTON (1994) acreditam ser 
possível negociar acordos mutuamente satisfatórios. 
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4.5 Bases para diferenciação 

As principais bases de diferenciação que a APRIORI possui em relação 

aos concorrentes são: 

~ Oferecer todos os serviços de suporte ao negócio necessários ao 

funcionamento de uma empresa, facilitando desta maneira o 

gerenciamento de fornecedores por parte do cliente; 

~ Entregar, além dos serviços padronizados, ferramentas e 

informações fundamentais para a tomada de decisão. Ela não 

entrega só o que é exigido por lei (compliance2a), mas sim busca 

desenvolver, em conjunto ao cliente, relatórios gerenciais específicos 

para cada negócio, melhorando a qualidade das decisões 

tomadas; 

~ Criar um estreito relacionamento com o cliente, suportado por 

tecnologia de ponta (aplicativos de relacionamento com o cliente, 

como o Vantive) e processos únicos; e 

~ Relacionamentos de longo prazo, onde a APRIORI assume o custo do 

investimento inicial de migração das operações do cliente para 

dentro de sua estrutura. 

4.6 Recursos estratégicos centrais 

Os recursos estratégicos centrais, formados pelas suas competências 

essenciais, ativos e processos, que ela possui são: 

2a Termo em inglês, que se traduz como "padrão", ou "fazer tudo de acordo com a 
legislação". 
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4.6.1 Competências essenciais 

• Profundo conhecimento dos mercados-alvo; 

• Processos de venda especialmente desenhados para gerar altas 

taxas de SUCeSSOS29; 

• Fluxo de operações especialmente desenhado para criar 

excelência operacional; e 

• Criação de relatórios gerenciais customizados para cada cliente, 

alimentando-o com informações vitais para a tomada de decisão. 

A figura 1 6 abaixo detalha o fluxo básico da venda, estabelecendo 

claramente quem é responsável por cada fase dentro do processo. 

A diretoria de vendas é responsável pela prospecção de clientes, o 

mapeamento (targeting) e a coleta de informações. Passa então à 

visita de abertura de portas, que normalmente conta com a presença 

dos principais executivos da APRIORI. A metodologia utilizada é 

conhecida como TNT, targeting, negotiating, transfering (que podemos 

traduzir como prospecção, negociação e transferência), metodologia 

apropriada para esse tipo de venda. 

29 Também conhecida como hit rate, ou taxa de sucesso. Calcula-se dividindo os 
pedidos fechados com os clientes pelos pedidos colocados. 
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Figu a 16- Fluxo básico da venda. Fonte: APRIORI. 
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O último passo é a transferência do cliente para a diretoria de 

operações, que a partir daí se responsabiliza pelo relacionamento com 

o mesmo. A partir desse ponto, todo o contato é feito pelo gerente de 

relacionamento. 

Após assumir a responsabilidade pelo cliente, a diretoria de operações 

estabelece o processo que vai ser utilizado no relacionamento APRIORI

cliente, sendo que obedece ao fluxo da figura 17. 

O cliente envia os documentos para a unidade responsável pelo 

processamento, que os protocolo, sendo que o aplicativo Protocol30 

administra o fluxo dos documentos internamente, classificando-os e 

digitando-os no sistema integrado de gestão. 

Jo Marca registrada da APRIORI. 



~pr;or; 
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Figura 17- Fluxo básico da operação. Fonte: APRIORI. 
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O centro de serviços terceirizados - CST - processa todos os documentos 

registrados no sistema e produz as informações necessárias para que a 

equipe de relacionamento possa atuar. Dentro das atribuições da 

equipe de relacionamento encontram-se: 

• Unidade de tratamento de informação - tratar as informações, 

verificando possíveis desvios; 

• Preparação de relatórios específicos e padrões - preparar os 

relatórios de acordo com as características de cada cliente, 

organizando-os e preparando-os para entrega; 

• Relação direta com o cliente - é a equipe de relacionamento a 

responsável pelo contato direto com o cliente, sendo único ponto 

focal do cliente com a APRIORI. 

• Distribuição das informações ao cliente. 

A equipe de relacionamento pode atuar na APRIORI ou no cliente, 

dependendo do volume de transações e da necessidade do cliente. 
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4.6.2 Ativos 

Os principais ativos que a APRIORI possui são: sua equipe treinada e 

experiente, capaz de lidar com as mais complexas situações; a 

integração de sua estrutura de tecnologia, que suporta todos os 

processos internos; e o seu relacionamento com o cliente. 

Outro importante ativo da empresa é seu banco de dados de 

conhecimento, que é o resultado da coleta e armazenagem diária de 

milhares de informações na empresa, e que facilita em muito o 

atendimento às necessidades de informação do cliente interno e 

externo, além, é claro, de reduzir o custo com retrabalhos, treinamento 

e horas de busca de informações. 

4.6.3 Processos 

Os principais processos da APRIORI foram agrupados em "famílias", que 

podem ser melhores entendidos da seguinte maneira: 

4.6.3. 1 Ciclo contábil: O ciclo contábil agrupa as funções de 

contabilidade, fisco, conciliação das contas, dentre outras 

atividades pertinentes. 

4.6.3.2 Ciclo financeiro: O ciclo financeiro agrupa a tesouraria, o contas 

a pagar, o contas a receber, e a administração das posições 

bancárias. 

4.6.3.3 Gestão da folha de pagamentos: A gestão da folha de 

pagamentos agrupa processamento da folha, admissões e 

demissões, férias, promoções, dentre outras atividades 

pertinentes. 
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4.6.3.4 Gestão da tecnologia de informação: A gestão da tecnologia 

de informação agrupa o controle do hardware e do software do 

cliente, além de administrar a eventual necessidade de 

atualização. 

A grande vantagem desse modelo é a possibilidade de se processar a 

documentação de diversos clientes ao mesmo tempo, obtendo, com 

isso, ganhos de escala surpreendentes. 

Ao agrupar os serviços em módulos, a APRIORI transformou o 

processamento por cliente em processamento por produto, e assim 

pôde atender diversos clientes com a mesma estrutura operacional. 

Esse é o conceito da fábrica aplicado para os serviços de tratamento 

de informações. A figura 18 detalha os processos essenciais da 

empresa. 

Core Processes 

I 
,- ·-~·----., 

Ciclo 
, Contábil 
l. 

Estes ciclos agrupam serviços em módulos, mudando do 
conhecido processamento por cliente para o processamento 

por produto (Contas a pagar, receber, faturamento, 
Eles podem atender centenas de clientes com um número 

"fixo" de funcionãrios. 

Figu a 18- Processos essenciais (core processes). Fonte: APRIORI. 

etc .). 

Outro ativo importante é o relacionamento com o cliente, que foi todo 

desenhado para atender de uma forma surpreendente. Algumas 

vantagens são evidentes, como ter um ponto focal único no fornecedor 

de serviços. O cliente não precisa se preocupar em descobrir qual a 
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pessoa que pode resolver seu problema, pois ele tem sempre um 

gerente de relacionamento responsável por todos seus assuntos e, desta 

maneira, sempre que surge um problema ele sabe a quem recorrer. 

O gerente de relacionamento tem como retaguarda toda uma 

estrutura de apoio que o atende e não deixa que os problemas 

levantados demorem a ser resolvidos, mantendo a credibilidade do 

processo. 

Mesmo tendo um único ponto focal, todas as vezes que um cliente 

surge com um problema, este é registrado no centro de atendimento 

ao cliente- CAC. O objetivo principal desse registro é manter uma base 

de dados atualizada de todo o relacionamento do cliente com a 

APRIORI, e também iniciar o monitoramento da solução do problema. 

Todas as ocorrências são respondidas pelo gerente de relacionamento, 

mesmo que o cliente tenha entrado em contato com o CAC 

diretamente. 



57 

4. 7 Cadeia de Valor 

A cadeia de valor que a APRIORI desenvolveu focou-se na perfeita 

adequação dos processos de negócio com as atividades de suporte. O 

processo foi pensado de forma ampla, cobrindo os principais pontos 

críticos, onde a mudança de responsabilidade pode criar diversos 

problemas de comunicação, como no caso da migração do cliente 

para a área de responsabilidade do diretor de operações. 

Cadeia de Valor 

Atividades de Venda CST 
~--------~------~~-

llfírii~l©till'lcr~~© 

©J&~I{)Ji~tl© 
~ .. ;;:;;;;;:~~;;;:;:;;~:1«c,JJ&ifll:J1rrüzrdli[iidl 

Administração de Vendas 

Consultoria IT 1 Processos 

Consultoria de Marketing 

Estrutura PwC + Origin 

Centro 

Figura 19- Cadeia de valor da APRIORI. Fonte: APRIORI. 

F&A 

A cadeia de valor da APRIORI se inicia com o monitoramento e 

prospecção do mercado e o desenvolvimento de produtos, seguindo 

em direção ao processo de negociação e gerenciamento dos 

potenciais clientes e das propostas colocadas, e sendo parcialmente 

encerrado com a implantação da solução customizada para o cliente. 

Toda essa fase é coordenada pela diretoria de vendas, que detém o 

controle e o poder de decisão em todos esses momentos. 
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Após a conclusão da negociação com o cliente e da implantação da 

solução customizada, a responsabilidade deixa de ser da diretoria de 

vendas e passa para a diretoria de operações. A diretoria de 

operações possui duas áreas distintas, que são: 

• Centro de Serviços Terceirizados - CST -, que é responsável pelo 

processamento dos documentos e atendimento à legislação, 

realizando o gerenciamento de risco técnico; e 

• Gerência regional, que é responsável pelo tratamento das 

informações e por sua distribuição aos clientes. É nessa área que 

atuam os gerentes de relacionamento, que são os profissionais 

capacitados a assumir o papel de gerentes financeiros do cliente. 

Para dar o apoio necessário a essa estrutura, existem as áreas de 

suporte direto que são: ·administração d~ vendas, administração de 

operações, recursos humanos e departamento administrativo

financeiro. 

Buscando complementar as atividades de suporte e oferecer serviços 

de valor adicionado ao cliente, foram criadas as seguintes áreas de 

apoio: 

• Know/edge center, que concentra a pesquisa e o conhecimento da 

legislação fiscal, trabalhista e contábil, trata essa informação e a 

distribui aos clientes internos e externos. Veja a figura 20. 

A disseminação do conhecimento relativo a segmentos 

econômicos selecionados e a competências relacionadas aos 

serviços, para clientes (via gerente de relacionamento) e usuários 

internos, deve ser tratada antes de ser divulgada. 

• Supervisão técnica - O parceiro contratado deve avaliar a 

informação e liberá-la antes de ser posta à disposição. A área de 

Tax Legal Services da PwC é a responsável; 
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• Supervisão operacional - O diretor executivo da APRIORI é o 

responsável; 

• Centro de atendimento ao cliente - CAC - É o ponto focal do 

cliente com a APRIORI. É nessa central que são registrados todos os 

chamados do cliente e do gerente de relacionamento, e onde 

ficam armazenadas todas as ocorrências: 

• Consultoria de marketing, que é responsável pela elaboração da 

estratégia de venda, em conjunto com a diretoria de vendas; 

• Consultoria de tecnologia de informação e processos, que é 

responsável pela identificação das melhores soluções de hardware 

e software para o cliente; e 

• Betterment's committee - O grupo de melhoria contínua da APRIORI 

tem a responsabilidade de analisar todo o negócio e propor meios 

de se conseguir incrementar os processos da empresa. Esse grupo é 

multidisciplinar, incluindo aí os clientes e fornecedores, sendo que o 

presidente da empresa é o coordenador do grupo. 

Desta maneira, a empresa acredita ser possível cobrir todas as principais 

lacunas em um relacionamento duradouro com o cliente, característico 

deste segmento, onde os contratos de terceirização são assinados por 

períodos não inferiores a três anos, com possibilidade de renovação por 

igual período. 
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Figura 20- Knowledge center. Fonte: APRIORI. 
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O preço normalmente acertado entre as partes é estabelecido tendo 

como base o custo atual do cliente, isto é, o custo que o cliente tem 

hoje com seu departamento de suporte. Desta maneira, todo o custo 

de transferência das operações para a APRIORI são custeados pela 

mesma, apostando em ganhos de escala futuros para obter retorno 

sobre o investimento. Essa estratégia de precificação tem um forte 

apelo de vendas, pois é muito mais fácil obter a aprovação dos clientes 

quando não há custos extras para a migração, tanto imediatos quanto 

futuros. 

A estratégia de precificação segue uma curva decrescente ao longo 

do tempo, onde os ganhos obtidos pela APRIORI são parcialmente 

repassados ao cliente. Essa estratégia de obsoletismo programado cria 

barreiras à entrada de concorrentes, à medida que, ao alcançar custos 

cada vez mais baixos, a APRIORI desestimulo potenciais novos atores. 

Com o passar do tempo, novos produtos vão sendo agregados ao 

portfolio existente, já que os produtos tradicionais vão perdendo valor, 

sendo que os principais produtos a serem incorporados futuramente 
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são: gerenciamento de compras, controle de pedidos dos clientes, 

administração do ativo fixo, administração predial, e contabilidade 

gerencial. 
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5. ANÁLISE E CONCLUSÕES FINAIS 

Ao se debater e estudar diversas opções e modelos para a criação de 

um novo negócio ou a abertura de uma nova empresa, obtem-se um 

maior grau de confiabilidade e, conseqüentemente, de sucesso no 

empreendimento. A APRIORI fez exatamente isso, unindo duas equipes 

de profissionais dos sócios no empreendimento especialmente para se 

aprofundar nos setores escolhidos de saúde e educação. 

Foram organizados diversos seminários, palestras, estudos, pesquisas de 

mercado e discussões, no sentido de recolher o material necessário ao 

desenvolvimento e criação desse novo modelo de terceirização. 

Através da troca de informações com profissionais dos segmentos 

escolhidos, a APRIORI conseguiu obter uma boa base para a 

construção de seu modelo de negócio. 

5.1 SWOT ANALYSYS 

Ao analisar o caso estudado, comparando-o com os modelos teóricos 

existentes, diversos pontos chamaram a atenção e podem ser 

discutidos com mais profundidade. 

Na Figura 21 o modelo de PORTER (1986) foi utilizado para verificar em 

síntese os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças 

(SWOT anatysis)31 que a APRIORI poderia enfrentar ao entrar neste 

segmento de mercado. 

31 Esse tipo de estudo é chamado na língua inglesa de SWOT analysis. 
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APRIORI ANALISE DO MODELO DE NEGÓCIO 

Forças Fraquezas 
Profissionais experientes e treinados Remuneração pouco atraente 

Conhecimento profundo de processos Soluções de tecnologia pouco testadas 
Conhecimento profundo de Tecnologia Mercado em fase inicial de formação 

C6ente "business case" existente CRentes não interessados em abrir a empresa 
Obsolescência programada dos produtos Dificuldade de implantação de processos novos 

Ganhos de escala criam custos declinantes Porte do cliente não justifica a implantação 
Processos muito bem desenhados 

Oferta de solução completa de terceirização 
Estratégia de vendas, via custos existentes 

Oportunidades Ameaças 
Pioneirismo deixa mercado sem concorrência Lentidão na captação de clientes, impactando custos fixos 

Entrar em outros segmentos ainda não explorados Entrada de novos competidores, reduzindo margens 
Cfientes pulverizados e com estruturas pouco profissionaüzadas Focos distintos dos acionistas pode dificultar futuros investimentos 

Agregar novos produtos/serviços vendidos para clientes céticos 
Empresas familiares sujeitas ao humores do donos 

o o 

F1gura 21 - Forças que dlngem a concorrência na Indústria. Fonte: PORTER 
( 1986). 

O modelo de negócio utilizado pela APRIORI para estruturar sua 

operação foi o de vantagem competitiva de PORTER ( 1986), sendo que 

foram elaborados alguns quadros complementares, como o de cadeia 

de valor de TI (figura 19) e o fluxo básico da operação (figura 17). Esses 

quadros ajudam a explicar de uma maneira estruturada como a 

empresa se organizou para dar início às suas atividades. 

A opção pelo modelo estratégico de Michael Porter deve-se ao fato 

deste ser o mais adequado nesta fase da empresa, pois facilita a 

análise do cenário geral, inserindo a APRIORI no contexto do mercado 

em que ela irá atuar. Além disso, o modelo de PORTER (1986), acaba 

sendo mais fácil de se trabalhar, já que é um modelo cujo 

conhecimento é compartilhado por muitos. Outros modelos poderiam 

ser utilizados para enriquecer os debates, como os de ALBRECHT ( 1994), 

VENKATRAMAN (1994) e HAMEL (2000). 

O modelo de Karl Albretch poderia ser mais útil para a APRIORI no 

estabelecimento da missão, da visão e dos valores essenciais do que o 

modelo de Porter, pois o modelo apresentado por ALBRECHT ( 1994, 

p.61) busca estruturar o sentido e a direção da empresa em cinco 

níveis, passando do mais abstrato, de uma visão da empresa, até o nível 
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operacional ou, como ele diz, "de metas críticas com enfoque em 

ações a curto prazo". 

A visão de competências essenciais de HAMEL e PRAHALAD, em "The 

core competence of the corporation" (1990), poderia ser extremamente 

útil para detalhar, por uma visão operacionaL quais eram as 

competências essenciais que deveriam ser estimuladas dentro da 

empresa, como o relacionamento com o cliente, o processo de venda 

e a integração de tecnologias, somente para citar algumas. 

Embora a APRIORI tenha estruturado de maneira muito consistente seu 

modelo de negócio, ainda não conseguiu atingir os objetivos previstos 

de crescimento, pois, ao escolher os setores de saúde e educação 

como prioritários, a APRIORI não imaginava o quão difícil seria 

convencer esses setores a aceitar a terceirização de sua área de 

suporte operacional. As pesquisas de mercado não conseguiram 

identificar claramente a potencial, que depois se tornou real, resistência 

em se transferir, ou abrir, as informações internas da empresa para 

estranhos, isto é, transferir o controle para fora da empresa. Cabe 

ressaltar aqui que essa transferência de controle para fora da empresa 

era um receio, e não um fato concreto, mas foi um fator determinante 

para que não se atingissem os resultados esperados de crescimento. 

Uma das causas prováveis dessa resistência talvez seja a ocorrência 

ainda muito comum de ativos não registrados nos livros contábeis das 

empresas, isto é, a possível existência de "caixa dois", que seria 

certamente identificado quando da implantação do modelo de 

terceirização. 

Outra causa possível seria a falta de profissionalização interna das 

empresas que atuam no segmento de saúde e educação, tanto dos 

quadros funcionais quanto dos processos. Elas ainda precisam 
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desenvolver seus processos antes de introduzir o modelo de 

terceirização no seu ambiente. O modelo do cone de areia utilizado por 

SLACK ( 1997) poderia servir de base para esse desenvolvimento, já que 

ele prega que a vantagem competitiva e a excelência são 

conquistadas poe etapas. 

Além disso, algumas empresas dos segmentos de saúde e educação 

estão às voltas com disputas familiares internas ou sofrendo os efeitos da 

falta de profissionalização e treinamento de seus profissionais. 

Conseqüentemente, o ambiente instável criado por essa conjunção de 

fatores acaba por desestimular as iniciativas de mudança. 

Uma parte das empresas que atuam no setor de saúde e educação no 

Brasil está em poder de grupos familiares32, que não demonstram 

interesse em abrir mão do controle dos seus negócios, e vêem a 

profissionalização da organização, se não com maus olhos, pelo menos 

com desconfiança. Além disso, como o acesso ao capital necessário 

para a expansão das atividades é limitado, elas sofrem com a falta de 

recursos para expansão, treinamento e desenvolvimento de seus 

quadros administrativos. 

Outro fator que deve ser trabalhado pela APRIORI é o de 

implementação da estratégia traçada, tendo em vista que alguns 

processos citados ainda estão em fase de implantação, o que pode 

comprometer o bom relacionamento e andamento dos trabalhos com 

os atuais clientes. 

A estratégia de definição de preço foi muito bem montada, sendo 

baseada na oferta da terceirização pelo custo que o cliente tem 

atualmente com sua área de suporte, ou seja, o cliente pagará a 

32 Fonte: Exame Melhores e Maiores, Jul.2001. 
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mesma coisa que paga hoje, mas não precisará mais gerenciar essas 

tarefas e pessoas. Outro fator positivo é que nenhum custo adicional -

como a migração dos sistemas ou a mudança física - será cobrado do 

cliente ao se transferirem as atividades para a APRIORI. 

Essa estratégia tem um apelo enorme junto ao cliente, sendo a maior 

arma de venda, já que é muito mais fácil convencer o cliente de que 

ele não precisará desembolsar nada inicialmente e, além disso, de que 

vai obter custos menores no futuro com sua área de suporte. 

O cliente não precisará se preocupar em gerir as tarefas, podendo 

dedicar todo seu tempo disponível às atividades que são fundamentais 

para a perpetuação de seu negócio, como vendas, marketing, 

logística, dentre outros. A figura 22 explica como o fator tempo é 

alterado depois que a empresa-cliente terceiriza sua área de suporte 

com a APRIORI. 
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Figura 22- Tempo do cliente dedicado a atividades de suporte. Fonte: 
APRIORI. 

Ao terceirizar sua área de suporte, a empresa-cliente transfere as 

atividades de registro de operações e análise de documentos 

totalmente para a APRIORI. O cliente que antes era responsável por 

todas as atividades, assume agora somente as de maior valor 

agregado, neste caso representadas pelo uso de relatórios gerenciais e 

tomada de decisões. 

Com isso, o tempo dedicado à tomada de decisões multiplica-se por 

cinco, já que as atividades de pouco valor agregado são agora 

efetuadas por outra empresa, neste caso a APRIORI. 

O risco para a APRIORI ao adotar essa estratégia de redução de custos 

é ela não atingir a escala pretendida, criando uma ociosidade que 

geraria custos acima das receitas acertadas com seus clientes. A 
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ociosidade causada pelo número reduzido de clientes pode levar o 

centro de serviços terceirizados, a fábrica, que possui custos fixos 

elevados, a operar com prejuízo. 

PORTER ( 1986) cita a liderança em custo total como sendo uma das três 

estratégias competitivas genéricas possíveis, sendo as outras duas o 

foco e a diferenciação. Já FINE ( 1999) analisa que as vantagens 

competitivas são passageiras, sendo que cada uma· delas vai perdurar 

tanto quanto a velocidade evolutiva do setor em que a empresa está 

inserida. 

Portanto, a APRIORI deveria continuar buscando atingir capacidade 

plena na fábrica, para eliminar a ociosidade e obter, com isso, 

liderança em custos, uma das vantagens competitivas genéricas 

citadas por Porter. A evolução em busca de novas vantagens 

competitivas é fundamental para a APRIORI consolidar e perpetuar sua 

liderança nesse setor. 

Ao tratar a área de suporte de uma empresa como sendo modular, a 

APRIORI facilita enormemente o processo de percepção do cliente, pois 

terceirizar essa área não vai causar impacto em sua operação. 

Segundo CHESBROUGH e TEECE ( 1996), ao ser autônoma, a área de 

suporte progride independentemente das outras, portanto pode ser 

terceirizada facilmente sem prejudicar as outras áreas da empresa. A 

opção por contratar a capacidade fora da empresa só é viável se 

existirem empresas capacitadas para tal fora da empresa. 

Uma análise que a APRIORI deverá fazer constantemente leva em 

consideração o movimento de verticalização e horizontalização das 

empresas, citado por FINE ( 1999). À medida que seus clientes ou 

determinado setor siga o caminho da verticalização, a APRIORI deve 

estar preparada para tomar as medidas de redução de perdas, pois 
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fatalmente perderá clientes. A busca por clientes de outros setores, que 

estejam trilhando o caminho da horizontalização, é uma das medidas 

possíveis. Desta maneira ela poderá repor a perda de clientes 

importantes, provenientes do processo de integração-desintegração. 

Ao acompanhar essas mudanças, a APRIORI poderá focar sua equipe 

de vendas nos setores ou empresas que desejem ou necessitem 

terceirizar parte de sua operação e, com isso, ganhar participação de 

mercado e aumentar sua base de clientes. 

5.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Na figura 23, uma análise estratégica do mercado, bem como do 

impacto no caixa e da competitividade dos setores de saúde e 

educação, foi feita buscando dar uma visão ampliada e, com isso, 

auxiliar no processo de tomada de decisão de se investir ou não em 

cada segmento. 

Com a análise da figura 23 a APRIORI pôde condensar diversas 

informações em um único documento, facilitando o entendimento e a 

visão dos setores com maior potencial de retorno. 
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MATRIZ DE ANÁLISE SIMPLIFICADA 

SWOT SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

Vetores Fatores SAUDE EDUCAÇAO 

Oportunidades Alta Alta 

Tendências Crescendo Consolidação 

Mercado Competição Baixa Baixa 
Crescimento Mercado Médio Alto 

Competitividade Baixa Baixa 

Fluxo Investimento Baixo/Casado Baixo/Casado 
Maturação Média Média 

Cash Flow Retorno Alto Alto 
Valor/EVA Alto Alto 
A tratividade Alta ·Alta 

Cultura Empresa Inexiste Inexiste 

Massa Crítica A tua I Existe/ Adaptar Existe/ Adaptar 

Competitividade Tecnologia A tua I Existe/ Adaptar Existe/ Adaptar 

Estrutura Administrativa Desenhar /Integrar Desenhar/Integrar 

Diferencial Fácil Fácil 
Canal Vendas .. Próprio Próprio 

Risco BAIXO BAIXO 

SWOT Oportunidades ALTA ALTA 

Margens ( IFO) ALTA ALTA 
Recóro,EmdaÇão. . ~ > ·;: ~ ;_~:::.:::,2. i;:: ·:: linplbritbi:i•: ·-. 

·' ~: - ~~;_:- -~--i![ • . " ;.:!, . ··~ .•• 
-~_Implantar ;w; 

•.. ··' .. ,... 

Figura 23- Matriz de análise estratégica simplificada. Fonte: APRIORI. 

Pela análise feita, a decisão dos acionistas foi acertada, com a devida 

recomendação de se implantar a estratégia de atuar nos setores de 

saúde e educação. 
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6. DIRECIONAMENTO PARA FUTURAS PESQUISAS 

Sempre que uma empresa decide por entrar em um novo segmento, 

isto é, criar um novo modelo para o segmento, ela tem pela frente um 

grande desafio de conhecimentO[ASAdFJJ. No caso relatado, pudemos 

perceber que ser pioneiro é sempre mais arriscado, portanto também 

deve proporcionar os melhores resultados quando se é bem sucedido. 

Esse é o benefício do pioneirismo. 

Poderemos utilizar este trabalho como base para futuros estudos sobre 

"a opção de se fazer internamente ou buscar a terceirização", sendo 

que, à medida que o mercado de terceirização evolua, poderemos 

comparar a empresa estudada, a APRIORI, com outras empresas 

concorrentes, já que hoje ela atua praticamente sozinha nesse 

segmento de mercado. 

As pesquisas futuras recomendadas sobre o tema deste trabalho 

poderiam abordar: 

I. A elaboração de uma análise do custo total de cada processo 

envolvido em uma terceirização, buscando encontrar respostas 

empíricas para auxiliar na tomada de decisão de se fazer 

internamente ou não. Com esses estudos comparativos 

poderíamos avaliar os custos ao longo do tempo e comprovar se 

existe benefício financeiro na terceirização. 

11. A elaboração de um estudo mais abrangente para verificar se o 

modelo de negócio proposto neste trabalho é factível nos 

segmentos escolhidos, de saúde e de educação. E se as variáveis 

envolvidas nesse processo podem ser administradas com custos 

razoáveis para poder viabilizar o negócio. 
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111. A elaboração de um estudo mais abrangente para determinar 

quais são os segmentos mais apropriados para se trabalhar com 

empresas terceirizadas, utilizando este modelo de terceirização, e 

tentando pontuar as vantagens e desvantagens encontradas em 

cada setor. 

IV. A elaboração de uma pesquisa com os clientes de serviços de 

terceirização, procurando saber dos mesmos se os benefícios 

esperados foram alcançados e se, depois da terceirização, a 

empresa se tornou mais focado na sua atividade principal, ou se 

conseguiu trabalhar melhor suas competências essenciais. 
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