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RESUMO 

 

As empresas devem constantemente buscar formas de realizarem eficiência 

operacional para manter-se competitivas. O modelo da central de serviços 

compartilhados (CSC) é um arranjo organizacional que visa a compartilhar funções 

comuns da organização, abaixo de uma única estrutura, para realizar serviços de 

suporte e aumentar a competitividade da empresa. O modelo é adotado em 75% das 

500 maiores empresas globais e no Brasil, está presente em mais de 200 empresas. 

O objetivo desse estudo é identificar os motivos que fizeram 10 empresas brasileiras 

adotarem o modelo em detrimento de outros arranjos, como a centralização no 

corporativo, a descentralização na unidade negócio ou a terceirização integral, além 

de auferir se os resultados obtidos pelas CSCs atingiram os benefícios esperados. Foi 

desenvolvida uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritivo, com a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas a dez gestores de diferentes empresas que 

possuem CSCs. O resultado, que contém a limitação de mostrar predominantemente 

a percepção dos responsáveis pelas CSCs, identificou que 90% dos entrevistados 

afirmaram que os motivos que levaram à instituição da CSC foram cumpridos, sendo 

encontrado dois motivos como principais. O primeiro voltado ao aumento de eficiência 

financeira, com redução média de 25% nos custos, e o segundo relacionado ao 

aumento de controle e governança. A padronização dos processos, surge como um 

dos principais motivos para a adoção da CSC, mas também como uma das maiores 

dificuldades de implementação, tendo destaque para a importância da gestão de 

mudanças para o sucesso na implementação das CSCs. Identificou-se que a 

terceirização não é um outro arranjo, mas sendo uma das formas de prestação do 

serviço na CSC e onde identificamos os principais critérios para sua adoção. Analisou-

se os motivos que fizeram 90% das empresas dos entrevistados abandonarem os 

arranjos, centralizado no corporativo e descentralizado no negócio. Este estudo pode 

contribuir para os gestores de empresas e acadêmicos que desejam analisar 

alternativas de aumento de eficiência nas organizações brasileiras e apresenta, além 

dos achados, três sugestões de pesquisas com hipóteses, sendo todas relacionadas 

ao tema excelência operacional.  

 

Palavras-chave: Central de serviços compartilhados. Terceirização. Modelo 

organizacional. Custo Corporativo. Brasil. Eficiência operacional. 



ABSTRACT 

 

 

Companies must constantly seek ways to achieve operational efficiency to remain 

competitive. The shared service center (CSC) model is an organizational arrangement 

that aims to share common functions of the organization, under a single structure, to 

perform support services and increase the company's competitiveness. The model is 

adopted in 75% of the 500 largest global companies and in Brazil, it is present in more 

than 200 companies. The objective of this study is to identify the reasons that made 

10 Brazilian companies adopt the model to the detriment of other arrangements, such 

as corporate centralization, decentralization in the business unit or full outsourcing, in 

addition to determining whether the results obtained by the CSCs reached the benefits 

expected. An exploratory-descriptive qualitative research was developed, with the 

application of semi-structured interviews to ten managers from different companies 

that have CSCs. The result, which contains the limitation of predominantly showing the 

perception of those responsible for the CSCs, identified that 90% of the interviewees 

stated that the reasons that led to the institution of the CSC were fulfilled, with two 

reasons being found as the main ones, the first being aimed at increasing financial 

efficiency, with an average cost reduction of 25%, and the second related to increased 

control and governance. The standardization of processes emerges as one of the main 

reasons for the adoption of the CSC, but also as one of the greatest difficulties of 

implementation, highlighting the importance of managing changes for the successful 

implementation of the CSCs. It was identified that outsourcing is not another 

arrangement, but being one of the ways of providing the service in the CSC and where 

we identified the main criteria for its adoption. It was analyzed the reasons that made 

90% of the companies of the interviewees abandon the arrangements, centralized in 

the corporate and decentralized in the business. This study can contribute to business 

managers and academics who want to analyze alternatives to increase efficiency in 

Brazilian organizations and presents, in addition to the findings, three research 

suggestions with hypotheses, all of which are related to operational excellence.  

 

Keywords: Shared services center. Outsourcing. Organizational model. Corporate 

cost. Brazil. Operational efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As empresas precisam estar constantemente buscando novas formas de 

eficiência operacional para se manterem competitivas. O modelo das CSCs é um 

arranjo organizacional que visa a compartilhar funções comuns da organização, 

abaixo de uma única estrutura, e com isso contribuir para o aumento da 

competitividade. 

A literatura indica que há vários motivos para se adotar esse arranjo 

organizacional, sendo os principais a redução de custos, as melhorias do nível de 

serviço e o foco do negócio no core business (QUINN; COOKE; KRIS, 2000).  

Os fatores necessários para atingir estes objetivos são: a consolidação, em um 

único lugar, e a eliminação de redundâncias das atividades comuns da empresa na 

CSC; a padronização dos processos; o uso intensivo de tecnologia e o 

estabelecimento de contratos de serviço entre fornecedor (CSC) e cliente (unidades 

de negócio) (SCHULMAN et al., 2001). 

Atualmente, esse modelo é adotado em mais de 75% das 500 maiores 

empresas globais (RICHTER; BRÜHL, 2017). As estimativas de redução média de 

custo, com a adoção da CSC, variam entre 25% a 30% (QUINN; COOKE; KRIS, 2000) 

e o número de CSCs, com mais de três serviços, continua aumentando 

progressivamente, de 20% em 2013, para 31% em 2015 e 53% em 2017 (DELLOITE, 

2017).  

No Brasil, o modelo é adotado em mais de 200 organizações, de pequenas a 

grandes empresas e em mais de 25 setores da economia, englobando serviços 

financeiros, contábeis, recursos humanos e em alguns casos, de suprimentos, 

facilities, de tecnologia da informação e jurídicos (ABSC, 2021). Seguindo a tendência 

mundial, o número de implementações continua crescendo, sendo que 77% dos CSCs 

foram criados nos últimos 11 anos e novas implementações vêm ocorrendo (ABSC, 

2021). 

Apesar dos inúmeros casos de sucesso, há exemplos na literatura que 

demonstram problemas com a implantação do modelo, tendo como motivos principais: 

as dificuldades de mensuração, em termos dos resultados obtidos (SCHULZ et al., 

2010); a criação de altas expectativas quanto ao ganho financeiro, em função das 

economias de escala (JANSSEN; JOHA, 2006); e a padronização excessiva de 
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processos (HALL; JOHNSON, 2009) às custas do atendimento às necessidades do 

cliente interno e da agilidade das unidades de negócios. 

As controvérsias sobre as CSCs remetem à discussão sobre quais são os 

motivos que fazem com que as empresas adotem esse modelo organizacional em 

detrimento de outros modelos. Com isso, decorre a necessidade de analisar a real 

contribuição das CSCs para eficiência operacional em face às expectativas dos seus 

dirigentes e acionistas. 

 

1.1 Problema  

Este trabalho busca avaliar a contribuição da CSC para a competitividade das 

empresas brasileiras e responder à pergunta de pesquisa.  

 

O desempenho atual das CSCs corresponde às intenções alegadas pelas 

empresas para a sua adoção? 

 

A pergunta de pesquisa contempla a investigação de quatro questões 

específicas.  

 

Questões Especificas 

  

1. Quais são os serviços executados pela CSC? 

2. Quais as razões e as expectativas alegadas para a adoção da CSC nas 

empresas?  

3. Por que não foram adotados outros arranjos organizacionais como o 

inteiramente terceirizado, o centralizado no nível corporativo ou o 

descentralizado nas unidades de negócio? 

4. Quais os principais obstáculos para o atingimento dos resultados 

esperados? 

 

1.2 Objetivo geral  

 

O objetivo geral dessa dissertação é de identificar quais foram os motivos que 

fizeram uma amostra de empresas privadas brasileiras a adotarem o modelo da CSC, 

se os resultados auferidos nas suas implementações atingiram o benefício esperado 
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e se eles foram perenizados. Além disso, verificar quais são os serviços executados 

e as razões pelas quais não foram adotados outros modelos de gestão como o 

centralizado nos departamentos do centro corporativo (CORP) das empresas, o 

descentralizado nas unidades de negócios ou a terceirização integral do serviço 

dessas funções.  

Com isso, busca-se responder, de forma geral, se o modelo da CSC consegue 

atingir os resultados esperados em sua concepção.  

 

1.3 Justificativa ou relevância do estudo  

 

O estudo pretende contribuir para a compreensão das razões da adoção de um 

novo arranjo organizacional, bem como discorrer sobre sua contribuição para a 

melhoria da excelência operacional das organizações operando no Brasil. 

Do ponto de vista da práxis administrativa, o trabalho busca orientar executivos 

de empresas que estudam a viabilidade de implementar CSCs, gestores atuais de 

CSC que pretendem adotar as melhores práticas e acadêmicos interessados em 

pesquisas sobre compartilhamento de recursos, eficiência operacional, custos 

corporativos, modelos de gestão e processos de negócio. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

Dada a natureza de caráter exploratório e descritivo da questão, o trabalho 

adotou um desenho de pesquisa qualitativa, baseado em entrevistas semiestruturadas 

que foram realizadas com gestores das CSCs de 9 empresas privadas e 1 federação 

de indústria estadual com atuação no território brasileiro.  

 

1.5 Limitação do estudo 

 

Em se tratando de um estudo exploratório baseado no entendimento dos 

argumentos utilizados para a adoção da CSC, os dados coletados revelaram 

predominantemente a percepção dos responsáveis pelas unidades de empresas 

privadas brasileiras incluídas na pesquisa e não havendo a triangulação dos achados 

confrontando com a percepção da alta gestão da empresa, bem como dos clientes 
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internos da CSC, a fim de verificar se os achados contêm as mesmas percepções das 

três partes.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico foi construído a partir de buscas em quatro bases de 

pesquisa, através de um processo de seleção dos trabalhos acadêmicos sobre CSCs. 

Também foram pesquisadas as perspectivas teóricas que embasam o arranjo da CSC 

para analisar se existem teorias econômicas que sustentam este movimento e 

examinar as raízes conceituais mais profundas que possam enquadrar esse arranjo, 

a fim de verificar se trata de mais um modismo de mercado, sem sustentação teórica 

mais robusta, ou se há sustentação teórica. 

  

2.1 Método de construção do referencial teórico  

 

Foram realizadas pesquisas, entre os dias 05 a 07 de março de 2022, de artigos 

e de conferências constantes nas bases eletrônicas de busca: Web of Science (WOS), 

Business Source Complete (EBSCO), Scopus e base da Fundação Getúlio Vargas-

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV-EBAPE), com a 

palavra-chave shared service, e publicados em língua inglesa ou portuguesa entre os 

anos de 2012 e 2021. Foram encontrados nestas bases 367 estudos, sendo 144 

artigos na WOS, 32 na EBSCO, 188 na Scopus e 3 na FGV-EBAPE. Após eliminar os 

estudos existentes em mais de uma base permaneceram 277 trabalhos.  

Em seguida, foi feita uma leitura exploratória, por: títulos, resumos dos textos e 

conclusão e verificou-se que dos 277 estudos, 70 documentos continham pesquisas 

referentes à área de interesse desta dissertação, conforme a mostra a Figura 1.  

 

Figura 1 - Seleção inicial de trabalhos, considerando o espaço temporal (ano) 

 
     Fonte: o autor 
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A partir desse agrupamento de 70 trabalhos, foram selecionados os estudos 

que possuem 80% das citações, ou seja, os mais citados por outros estudos. Também 

foram incluídos os trabalhos publicados nos dois últimos anos.  

Com isso, foram obtidos 25 trabalhos selecionados pelos motivos e anos de 

publicação descritos na Tabela 1 e na Figura 2. 

 

Tabela 1 - Motivos da seleção dos estudos e quantidade de textos selecionados 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 2 - Seleção final por ano de trabalhos selecionados 

 
     Fonte: o autor 

 

Para a garantia de que os principais autores referenciados nos 70 documentos 

estavam contidos na seleção de 25 estudos, foi utilizado o aplicativo VosViewer, por 

meio do qual foram identificados que 48% dos autores mais citados, em estudos sobre 

CSC, estavam no agrupamento de trabalhos selecionados e que os dez autores mais 

citados foram estudados, conforme mostrado na Figura 3.  
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Figura 3 - Correlação entre os 25 trabalhos escolhidos e  

os 70 selecionados na literatura  

 
           Fonte: o autor 

 

Por fim, foi analisado o fator de impacto, utilizando o índice Scimago Journal 

and Country Ranking (SJR), dos artigos selecionados. Da base de 25 trabalhos, 14 

artigos foram publicados em journals que estão nos seguintes quartis: 7 publicados 

em journal que estão no primeiro quartil, 5 no segundo quartil, 1 no terceiro quartil e 1 

não tendo índice no SJR. Os demais trabalhos são publicações em revistas 

acadêmicas ou conferências.  

Os 25 trabalhos foram lidos na íntegra, começando pelas revisões de literatura 

dos trabalhos de Fielt et al. (2014), Paagman et al. (2015) e Richter e Brühl (2017), 

por meio dos quais foram obtidas outras fontes de pesquisas lidas na íntegra e que, 

quando adequadas, foram utilizadas nesta dissertação, conforme relacionadas nas 

referências ao fim do estudo.  

 

2.2 Modelo da CSC 

 

2.2.1 Origens e difusão do modelo de CSC 

 

Alguns autores disputam a autoria do termo shared services, mas é possível 

afirmar que os serviços compartilhados nasceram na década de 80 nos Estados 

Unidos e, na maioria dos casos, na área financeira das empresas (QUINN; COOKE; 

KRIS, 2000). As implementações obtiveram rápido retorno sobre o investimento, 

principalmente devido ao compartilhamento dos serviços financeiros, com melhor 

gerenciamento do capital de giro.  
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As implementações obtiveram rápido retorno sobre o investimento, 

principalmente devido ao compartilhamento dos serviços financeiros, com melhor 

gerenciamento do capital de giro (RICHTER; BRÜHL, 2017) e redução de custo nas 

empresas (QUINN; COOKE; KRIS, 2000).  

Na década de 1990, organizações multinacionais americanas e europeias 

expandiram o conceito de CSC para América do Sul e Ásia. Esse mesmo movimento 

foi seguido por instituições públicas na Europa, em países como Holanda, Reino Unido 

e Dinamarca, que criaram organismos específicos de fomento à implantação de 

unidades de serviços compartilhados em seus países (RAMOS, 2005).  

“As primeiras iniciativas de serviços compartilhados geralmente forneciam 

funções de contabilidade e finanças e, mais recentemente, serviços de TI, recursos 

humanos, serviços ao cliente, compras, administração pública e gestão de ativos” 

(PAAGMAN et al., 2015, p. 111, tradução nossa). No Brasil estima-se a existência de 

mais de 200 CSCs, distribuídas em 25 setores da economia, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Setores da economia brasileira onde há presença de CSC 

 
Fonte: ABSC (2021) 

 

Até a década de 1990, as CSCs foram encontradas, na maioria das vezes, nas 

grandes organizações, que faturavam mais de dois bilhões de dólares  em múltiplas 

unidades de negócio (SCHULMAN et al., 2001). No Brasil, percebe-se que a maior 

parte das CSCs ainda se concentra em empresas com mais de 1.000 funcionários, 

mas já há implementações em empresas com menos de 1.000 funcionários, como 

mostrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Quantidade de funcionários das empresas que  

possuem CSC no Brasil 

 
Fonte: ABSC (2021) 

 

As primeiras CSCs no Brasil foram implementadas nos anos 1990, sendo 

crescente o número de implementações a partir dos anos 2000. De acordo com 

estimativas recentes, 5% das CSCs existentes atualmente foram criadas até os anos 

2000; 18% entre 2001 e 2010; 72% entre 2011 e 2020 e 5% após 2020 (ABSC, 2021). 

 

2.2.2 Conceito de CSC ou shared services 

 

O conceito da CSC ou shared services é o de um arranjo organizacional que 

reúne um conjunto de funções comuns da organização de forma compartilhada para 

toda a empresa e abaixo de uma única estrutura (PAAGMAN et al., 2015). Outros 

autores definem a CSC como:  

 

Serviços compartilhados são uma estratégia colaborativa em que um 
subconjunto de funções de negócios existentes fica concentrado em uma 
nova unidade de negócios semiautônoma e que tem uma estrutura de gestão 
projetada para promover eficiência, geração de valor, economia de custos e 
melhoria do serviço para os clientes internos da empresa-mãe, como se fosse 
uma empresa competindo no mercado aberto (BERGERON, 2003, p. 3, 
tradução nossa). 
 
Shared services é a prática em que unidades de negócios de empresas e 
organizações decidem compartilhar um conjunto de serviços ao invés de tê-
los como uma série de funções de apoio duplicadas (QUINN; COOKE; KRIS, 
2000, p.11, tradução nossa). 

  

O objetivo principal é a redução de custos, com melhoria na qualidade do 

serviço, permitindo que as unidades de negócio se concentrem no seu core bussiness 

e transfiram os serviços de suporte para uma unidade corporativa sob uma única 

gestão (SCHULMAN et al., 2001). 
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Alguns atributos de uma CSC são: estar orientada a processos focalizando 

atividades específicas de apoio e suporte de back-office; dirigir para a redução de 

custos e a competitividade do mercado; procurar alavancar soluções tecnológicas 

para otimização de processos; focalizar na melhoria contínua das operações; e operar 

como um unidade (SCHULMAN et al., 2001), com características similares a um 

fornecedor externo, que presta serviços para as unidades de negócio e corporativo da 

empresa e tem como meta eficiência em custo e qualidade, podendo ser uma diretoria, 

um departamento corporativo ou uma empresa do grupo empresarial que presta 

serviço de CSC para as demais empresas do grupo empresarial. 

 

2.2.3 Principais serviços executados 

 

As CSCs concentram os serviços de suporte nas atividades primárias das 

empresas e consideradas não estratégicas ao negócio ou corporativo. São serviços 

visando principalmente a obter eficiência com qualidade (SCHULMAN et al., 2001). 

 

Com base nas economias de escala, os serviços mais indicados a estarem 
na CSC são as atividades rotineiras e repetitivas. Ao mesmo tempo, com 
base na análise de custos de transação e na teoria dos recursos, as mais 
adequadas são atividades bem codificáveis e bem definíveis em manuais e 

procedimentos (ŠINDELÁŘ, JANASOVÁ, 2020, p. 123, tradução 
nossa). 

 

Os serviços a serem migrados para uma CSC são aqueles passíveis de serem 

“codificados”, ou seja, aqueles cujas atividades podem ser descritas, através de 

diretrizes, instruções, especificações e documentação (ŠINDELÁŘ, JANASOVÁ, 

2020). Uma área pode possui diversos serviços codificáveis. Para melhor 

compreensão do que são serviços codificáveis, foram listados abaixo exemplos, mas 

esta lista não é conclusiva, podendo haver outros serviços.  

 

- Serviços Financeiros: Contas a Receber, Contas a Pagar, Conciliação 
Bancária, Faturamento, Controle de Crédito a Cliente, Controle de Viagem e 
Reembolso de Despesa, Contabilidade Societária, Ativo Físico e Relatórios 
Fiscais e Externos;  
- Serviços de Recursos Humanos – Administração de Salários, Benefícios, 
Pensão, Registro e Movimentação de Empregados e Reclamações 
Trabalhistas;  
- Serviços de Tecnologia da Informação – Operação de Data Center, Serviços 
de Rede, Atendimento a usuários e Suporte a Aplicativos; 
- Serviços de Suporte – Facilities, Viagem, Frota, Documentação.  
(QUINN; COOKE; KRIS, 2000, p. 55, tradução nossa) 
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Em pesquisa internacional, realizada com 1.100 CSCs de 37 países, foram 

identificadas as áreas onde são mais comuns serviços de CSCs (Figura 6).  

 

Figura 6 – Áreas de atuação das CSCs em 37 países 

 
Fonte: Delloite (2017) 

 

No Brasil, é encontrada a seguinte composição de serviços realizados em 

aproximadamente 200 CSCs, mostrada na Figura 7.  

 

Figura 7 – Serviços executados em CSCs brasileiras 

 
           Fonte: ABSC (2021) 

 

Os serviços mais comuns são os encontrados em áreas de origem como 

financeira (contas a pagar, contas a receber, lançamento de notas fiscais, tesouraria); 

fiscal (apuração de impostos diretos e indiretos); Contabilidade(análise de contas 

patrimoniais, gestão do ativo fixo e fechamento contábil); Recursos Humanos 

(RH/DHO)(apuração de salários, admissão de funcionários e movimentações 

salariais, envio de obrigações ao governo); Suprimentos (cadastro de fornecedor, 
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material/serviços e compras de baixo valor) e Tecnologia da Informação (atendimento 

de chamados de primeiro nível).  

 
 
 
 
 

2.3 Perspectivas teóricas aplicadas à CSC 

 

Como fenômeno organizacional complexo, não há um enquadramento 

conceitual único para abordar o arranjo de CSC. Na literatura organizacional e de 

gestão estratégica foram identificadas quatro perspectivas teóricas dominantes para 

o enquadramento das CSCs.  

 A primeira é a teoria da estrutura administrativa da empresa (CHANDLER JR, 

1969). A segunda é a economia de escala (CLARK, 1907). A terceira perspectiva 

teórica é a de recursos (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991) e de capacidades 

dinâmicas (TEECE et al., 1997). A quarta perspectiva é a de custos de transação 

(COASE, 1937) e (WILLIAMSON, 1985). 

Estas teorias são utilizadas basicamente em atividades primárias da cadeira de 

valor, sendo que a maioria das atividades executadas pelas CSCs são de suporte, 

conforme conceito de cadeia de valor de Porter (1990).  

Como a CSC diz respeito ao estudo da desagregação das funções 

corporativas, alguns autores pesquisados, como Gospel e Sako (2010) e Joha e 

Janssen (2014), defendem que estas teorias devam também ser usadas nas 

atividades de suporte, pois visam ao aumento de eficiência conforme a proposta 

destas teorias.  

 

2.3.1 Teoria da Estrutura Administrativa  

 

A primeira perspectiva teórica é a da estrutura administrativa de Chandler Jr 

(1969), que considerou, a partir de uma análise longitudinal, a organização das várias 

atividades administrativas de grandes empresas e a sua evolução histórica na busca 

de adaptação aos desafios de cada época.  

O autor identificou três formas de configurações organizacionais existentes nas 

empresas. A primeira é a da empresa holding, Forma-H, que agrupa vários centros 

administrativos, conforme figura 8.  
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Figura 8 – Estrutura organizacional em forma-H (Holding) 

 

Fonte: próprio autor 

 

Nessa configuração, uma empresa-mãe (holding) tem o controle acionário de 

outras empresas subsidiárias.  

Apesar da empresa-mãe ter o controle final sobre as várias subsidiárias, as 

decisões estratégicas podem ser independentes e as atividades primárias e de 

suporte da cadeia de valor de Porter (1990) são gerenciadas pelas empresas 

subsidiárias.  

A segunda configuração organizacional é a da empresa unitária, ou Forma-U, 

que geralmente é utilizada em empresas com um portfólio de produtos mais restrito.  

A estrutura organizacional é composta por um presidente que passa a 

estratégia para as gerências de departamentos, tais como por exemplo: operação, 

finanças, recursos humanos. As gerencias de serviços administrativos, como finanças 

e RH, presta serviços e define estratégia de suas áreas para as unidades de negócios, 

conforme a figura 9. 

   

Figura 9 – Estrutura organizacional em forma-U (Unitária) 

 

Fonte: próprio autor 

 

A última forma é a da corporação multidivisional, Forma-M, onde a estrutura é 

desenhada para ter divisões organizadas por linhas de produtos, serviços, marcas ou 

regiões geográficas. Nesse formato, cada unidade de negócio é responsável por 

gerenciar todos os assuntos da sua operação e uma sede administrativa tem o papel 
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de monitorar o desempenho da divisão e alocar recursos entre elas, conforme a figura 

10.  

 

Figura 10 – Estrutura organizacional em forma-M (Multidivisional)

 

Fonte: próprio autor 

 

Segundo Nohria, Dyer e Dalzell (2002), a forma multidivisional foi utilizada 

amplamente pelas grandes organizações, pois facilitava a gestão em um cenário 

econômico de crescimento de mercado e em um ambiente altamente complexo, 

devido a rápida expansão horizontal e vertical das empresas. Este modelo de gestão 

das economias de escopo, baseado na diversificação de produtos e negócios, foi 

predominante até a década de 1960, já que até esta data, havia grande aumento de 

consumo das famílias.  

Este consumo gerou, por anos, um contínuo crescimento das indústrias e do 

mercado, fazendo com que as grandes empresas, buscando aumentar suas receitas, 

expandissem para vários segmentos de mercado, incluindo alguns fora de seu core 

business.  

Ao final da década de 1970, a demanda por produtos industrializados se 

estabilizou, gerando o acirramento da competição nos mercados. Iniciou-se, assim, 

uma reversão da integração vertical e horizontal e a direção das empresas passou a 

focar em suas atividades principais.  

Com a dificuldade das empresas em crescer em novos mercados e produtos, 

intensificou-se o movimento de busca de redução de custos e ganho de produtividade. 

Esse movimento foi alavancado pela adoção de soluções tecnológicas que 

automatizam as fábricas, bem como permitiram que as atividades pudessem ser 

terceirizadas, a um menor custo, e ainda serem monitoradas e controladas pela 

empresa.  
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Novas práticas gerenciais e de processos como o downsing e a reengenharia 

de processos de negócios foram adotadas, mas o principal movimento organizacional, 

visando à manutenção ou ao aumento das margens financeiras operacionais, para ter 

aumento de produtividade e eficiência, foi o das fusões e das aquisições de empresas.  

A combinação de duas empresas de igual tamanho, após um curto período, 

apresentava um resultado equivalente à soma da receita das duas e uma redução do 

número de empregados, proporcionando significativa redução de custo para a mesma 

receita. Com a consolidação começando em um setor, houve uma natural tendência 

para outros concorrentes seguirem o exemplo em outros setores econômicos 

(NOHRIA; DYER; DALZELL, 2002).  

Com isso, o formato organizacional multidivisional começou a ficar inadequado, 

principalmente em função da necessidade de eliminação de redundâncias da 

capacidade de produção e de distribuição existentes nesse modelo (NOHRIA; DYER; 

DALZELL, 2002).  

A Forma-M (multivisional), proposta por Chandler, depende de uma 

contingência, ou seja, a hipótese somente é válida sob condições de crescimento, 

mas tem dificuldades de se manter em condições de declínio do mercado. O 

crescimento da corporação não pode mais ser atendido pela diversificação 

relacionada a economias de escopo e com isso tem havido uma tendência para a rede 

descentralizada, Forma-N (NOHRIA; DYER; DALZELL, 2002).  

A Forma-N, ou rede interna, caracteriza-se por uma estrutura heterárquica em 

vez de uma estrutura hierárquica (HEDLUND, 1994). A estrutura heterárquica é 

constituída por um conjunto descentralizado de grupos interdependentes da 

organização.  

O papel do corporativo é de promover o relacionamento entre as diferentes 

subunidades organizacionais, dar orientação geral e gerir conflitos. Cada unidade tem 

estoque de conhecimento localizado em uma determinada área geográfica, um 

determinado mercado, uma determinada tecnologia, um determinado problema, 

agrupado de acordo com uma certa lógica estratégica e caracterizada por intensa 

colaboração e integração entre os diferentes grupos de organizações(GALAN, 

SANCHEZ, et al., 2005).  

Quanto às atividades administrativas das empresas, estudos de Gospel e Sako 

(2010) indicam que não há aderência significativa pelas empresas a Forma-N, embora 
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possa haver elementos de rede e organização heterárquica, no geral nas grandes 

empresas, e tem ocorrido consolidação e centralização.  

Para eles, a adoção do arranjo da CSC está ligada ao afastamento da Forma-

M e retorno à Forma-U, centralização, em função do custo elevado de manter 

atividades redundantes descentralizadamente, porém considerarmos apenas o 

retorno à centralização (Forma-U) não é justificativa para a adoção do modelo da CSC.  

Para compreender a diferença entre o modelo de CSC e a centralização no 

departamento corporativo, e como se dá a distribuição das atividades administrativas 

dentro da empresa, é necessário relacionar a teoria de estrutura administrativa com 

as teorias de custos de transação (WILLIAMSON, 1985), visão baseada em recursos 

(PENROSE, 1959) e capacidades dinâmicas (TEECE, 1997) . 

 

2.3.2 Economia de escala 

 

A economia de escala em um processo produtivo acontece quando mais 

unidades produzidas de um produto ou serviço podem ser feitas com um custo menor 

a medida em que o volume de produção aumenta (CLARK, 1907).  

A economia de escala refere-se à elasticidade de custo, ou seja, a variação 

relativa dos custos médios de produção e a variação relativa das quantidades 

produzidas, conforme fórmula abaixo (RAMOS, 2005). 

 

  

 

“A economia de escala está caracterizada quando os custos relativos 

aumentam menos que o aumento relativo da produção, isto é, quando  < 1”. 

(RAMOS, 2005, p. 48). O autor ainda completa: “Quando a variação relativa das 

quantidades é menor que a variação relativa dos custos, têm-se deseconomias de 

escala” (p. 48).  

Observa-se que as economias de escala também são associadas ao 

desenvolvimento tecnológico dos processos de produção e têm relação direta com: 

automatização dos processos;  utilização de padronização dos processos; divisão do 

trabalho, decompondo tarefas complexas em um conjunto de tarefas simples; 

(RAMOS, 2005). 
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A economia de escala está associada ao primeiro movimento a ser realizado 

em uma CSC, ou seja, de centralização da operação. Ao concentrar os serviços em 

um único lugar, haverá um aumento do número de participantes (unidade de negócios) 

e volume de trabalho, permitindo assim que os gastos administrativos sejam diluídos 

entre as unidades de negócio.  

Os ganhos com economia de escala que acontecem nos arranjos da 

centralização no CORP ou na consolidação das atividades em um CSC serão 

abordados com profundidade no item, 2.4 Relação entre as perspectivas teóricas e os 

arranjos organizacionais / 2.4.1 Modelo descentralizado.  

Mas pode-se destacar que a teoria da economia de escala está  relacionada a 

CSC ou a centralização das atividades no CORP, através da: padronização dos 

métodos de execução, gerando eliminação das redundâncias, referentes à execução 

de atividades iguais ou semelhantes em várias unidades de negócio; rearranjo dos 

profissionais reduzindo a ociosidade natural de ter profissionais alocados em várias 

unidades, e tendo dificuldade de alocação completa destes, devido a férias, faltas e 

volume de trabalho constante;  emprego de tecnologia que pode gerar redução de 

custo de mão de obra com a substituição desta pela máquina . 

 

 

2.3.3 Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV)  

 

A terceira perspectiva teórica é a da visão baseada em recursos (RBV), vinda 

do termo em inglês, Resource Based View, que surgiu a partir dos conceitos de Edith 

Penrose e é conceituada como o repositório de recursos da empresa que podem 

fornecer vantagem competitiva (PENROSE, 1959).  

A RBV examina a ligação entre as características internas da empresa e o seu 

desempenho em mercados competitivos. Ela assume que empresas do mesmo setor 

podem ser heterogêneas em relação aos recursos e às competências estratégicas 

que possuem. Estes recursos são responsáveis por criar vantagem competitiva 

perante seus concorrentes (BARNEY, 1991).  

“Recursos da firma, incluem todos os ativos, capacidades, processos, atributos 

da empresa, informações, conhecimento e etc., controlados por uma empresa que 

conceba e implemente estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia” (BARNEY, 

1991, p. 206, tradução nossa).  
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Os recursos da firma podem ser classificados em três categorias: 1) recursos 

de capital físico, como a tecnologia usada, a fábrica e o seus equipamentos, sua 

localização geográfica e o acesso a matéria-prima; 2) recursos de capital humano, 

como percepção dos gerentes, treinamento, inteligência e experiência; 3) recursos de 

capital organizacional, que incluem controle e coordenação formal e informal, seus 

sistemas de planejamento e as relações dentro da empresa e com o ambiente 

(BARNEY, 1991).  

Não são todos os recursos da empresa, mesmo estando dentro dessas três 

categorias, que geram vantagem competitiva. Os recursos somente geram vantagem 

competitiva se atenderem a quatro critérios – VRIO - das palavras inglesa (Valuable, 

Rareness, Imitability and Organization).  

O recurso é valioso (V) se fornece valor estratégico para a empresa e ajuda a 

explorar oportunidades ou reduzir ameaças no mercado; é raro (R) se for difícil de 

encontrar entre os atuais ou potencias concorrentes da empresa, ou seja, é único; é 

imitabilidade imperfeita (I) quando é de difícil realização de uma cópia ou imitar; e, por 

último, é organizacional (O) que é um recurso intangível e expressa a capacidade da 

firma ser organizada para explorar seus recursos. 

O conceito de capacidade dinâmica (TEECE et al., 1997) advém da ideia da 

capacidade da empresa em reaprender e reconfigurar seus recursos, internos e 

externos, para integrar, construir, moldar e aproveitar as oportunidades criadas por 

ambientes em rápida mudança. 

A teoria da capacidade dinâmica é utilizada para atividades primárias da cadeia 

de valor, mas, para o objetivo desta pesquisa, é necessário entender como as 

capacidades corporativas e de suporte podem gerar capacidades dinâmicas.  

Alguns autores como Gospel e Sako (2010) entendem que “até o momento, as 

decisões sobre como estruturar o sistema administrativo interno das empresas têm 

sido amplamente desconectado da discussão de recursos e capacidades” (GOSPEL; 

SAKO, 2010, p. 1373, tradução nossa). 

 

Defendemos que, sem a concretização e operacionalização das 
capacidades, é difícil construir teorias testáveis sobre sua ligação com a 
estrutura administrativa da firma. Uma maneira de desenvolver e integrar 
esses corpos de literatura é começar com a caracterização de Porter da 
empresa como consistindo em atividades primárias na cadeia de valor e 
atividades de suporte em funções corporativas. Podemos conceituar algumas 
atividades de suporte como separáveis das atividades primárias de 
agregação de valor, enquanto outras atividades de suporte são mais 
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complementares e acopladas às atividades primárias. Assim, cada função 
corporativa consiste em uma hierarquia de atividades que são estreitamente 
ou fracamente acopladas às atividades primárias em graus 
variados(GOSPEL; SAKO, 2010, p. 1374, tradução nossa). 
 

A partir dessa visão, os autores propõem uma subdivisão dos processos de 

suporte ou de apoio da cadeia de valor em processos estratégicos (nível superior) e 

em processos operacionais. O primeiro estaria fortemente acoplado às atividades 

primárias, enquanto o segundo é fracamente acoplado a estas. 

O arranjo da CSC estaria ligado a atividades de suporte operacionais, visto que 

as atividades que são executadas na CSC não são estratégicas (SCHULMAN et al., 

2001) operacionais e “codificáveis” (ŠINDELÁŘ; JANASOVÁ, 2020).  

No item, 2.4 Relação entre as perspectivas teóricas e os arranjos 

organizacionais / 2.4.2 Modelo centralizado serão abordadas as diferenças 

encontradas na literatura que distinguem a centralização da CSC e que em parte são 

baseadas nesta teoria, mas basicamente esta teoria estaria ligada a CSC a dois 

aspectos. O primeiro aspecto é relacionado a permitir o foco dos gestores naquilo que 

compõe as competências centrais ou distintivas, deixando que as atividades não 

essenciais sejam supridas por um grupo especializado.  

O segundo aspecto está relacionado a especialização em processos e serviços 

das CSCs que pode se transformar numa capacidade central em si dado o foco e o 

uso de tecnologias e conhecimentos avançados sobe processos de suporte, além 

disto, as atividades operacionais, como não são estratégicas e facilmente codificáveis 

podem ser feitas internamente ou terceirizadas, conforme veremos na teoria a seguir 

de Custos de Transação. 

 

2.3.4 Teoria dos Custos de Transação 

 

A quarta perspectiva teórica é a de custos de transação (TCT), postulada por 

Coase (1937), que foi um dos primeiros estudiosos a questionar os motivos da 

existência da firma. Para ele, a firma existe como um mecanismo para gerar a maior 

eficiência econômica a partir da diminuição dos custos com a organização e a 

coordenação dos recursos produtivos.  

A TCT trata a questão de “fazer ou comprar” em termos da comparação entre 

os custos de utilizar o mercado versus os custos de realizar a produção ou a tarefa 
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dentro da empresa. A escolha da melhor alternativa se baseia no menor custo geral 

(GOSPEL; SAKO, 2010).  

Utilizando as contribuições de Coase, Williamson (1985) mantém a terminologia 

da TCT e faz uma contribuição seminal ao analisar em que circunstâncias os 

movimentos de integração vertical, bem como a forma da realização de contratos, 

podem restringir os ganhos de eficiência, limitação da concorrência e reciprocidade 

na conduta das partes envolvidas (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997). 

 Williamson (1985) afirma que “a Economia dos Custos de Transação 

apresenta o problema da organização econômica como um problema contratual” 

(WILLIAMSON, 1985, p. 20, tradução nossa). 

A transação é definida como “um evento, onde um bem ou serviço é transferido, 

através de uma interface tecnologicamente separável, sendo passível de uma relação 

contratual, uma vez que envolve interações e compromissos intertemporais entre os 

agentes” (WILLIAMSON, 1985, p. 1, tradução nossa). 

 Os contratos são o elemento-chave para a organização econômica, visto que 

regulam as interações entre os agentes (comprador e vendedor).  

A base para entender as relações contratuais está regida por dois supostos 

comportamentais existentes nas características humanas e que influenciam as 

transações econômicas: a noção da racionalidade limitada e a noção do oportunismo. 

A noção da racionalidade limitada identifica que os agentes econômicos são 

incapazes de conhecer todas as possibilidades e os eventos possíveis e importantes, 

bem como são incapazes de calcular seus impactos.  

A noção do oportunismo se refere “a esforços calculados para enganar, 

deturpar, disfarçar, ofuscar ou de alguma outra forma confundir” (WILLIAMSON, 1985, 

p. 47, tradução nossa). 

 

O oportunismo estaria associado à incerteza em relação ao comportamento 
de agentes individuais, principalmente quando há a presença de dois fatores: 
1) ativos específicos; 2) particularidades de gestão das relações comerciais 
bilaterais com mecanismos de ajuste administrativo e hierarquias que 
dificultam atenuar a incerteza comportamental e a adaptabilidade das 
organizações às mudanças no ambiente (PONDÉ, 1994, p. 24).  

 

Williamson (1985) elenca três fatores importantes quando há presença de 

ativos específicos: i) a frequência com que a transação ocorre; ii) o grau de incerteza 



33 
 

dos agentes em antecipar previsões de eventos futuros que causem impacto 

econômico; e iii) a especificidade dos ativos.  

A especificidade dos ativos está relacionada a uma ou mais das seguintes 

razões: aquisição de equipamentos ou serviços transacionados dedicados e 

especializados para atender requerimentos; expansão da capacidade produtiva; 

exigência de proximidade geográfica e diferentes formas de aprendizado (PONDÉ, 

1994).  

Os ativos específicos criam uma dependência mútua entre os agentes, e a 

necessidade de negociar continuamente a barganha e salvaguardas contratuais 

acarretam custo para os agentes gerirem os contratos. Para situar neste enfoque é 

necessário entender que a relação entre os agentes se desenrola ao longo do tempo. 

 A repetibilidade das interações entre eles é construída através de 

compromissos intertemporais, de modo que as transações ocorram em contexto 

diferente do momento que a decisão contratual foi realizada. Os eventos futuros são 

de difícil previsão e necessitam de custos de coordenação entre as partes (PONDÉ, 

1994).  

O modo como esse problema de coordenação é solucionado pode afetar 

diretamente o desempenho dos participantes, pois, quando os mecanismos de 

coordenação não funcionam. verifica-se a interrupção das transações, com o 

consequente sacrifício do ativo específico envolvido e a geração de perdas para 

ambas as partes (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997).  

O principal argumento de Williamson é de que a realização de transações de 

compra e venda podem incorrer em custos, não desprezíveis, de coordenação da 

interação entre compradores e vendedores. Essas interações não ocorrem quando as 

relações entre agentes são descontínuas no tempo e impessoais, visto que é possível 

mudar de fornecedor ou cliente sem qualquer custo. A transação se refere, então, 

unicamente à transferência da propriedade de um bem ou serviço em troca de uma 

remuneração (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997). 

Para as relações contínuas, Williamson afirma que a criação de “contrato 

complexo”, onde são especificados detalhadamente 100% do que será feito nos 

serviços, mostra-se, na verdade, como um “contrato incompleto”, devido à dificuldade 

de especificar integralmente cada serviço (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997).  

Além disso, as mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo, como as 

mudanças regulatórias e tecnológicas, criam ainda maior empecilhos e acentuam a 
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incompletude dos contratos, já que eles são incapazes de garantir exatamente todos 

os interesses das partes envolvidas e dificulta serem utilizados no caso de conflitos 

de interesses (SAKO, 2010).  

Conforme Pondé, Fagundes e Possas (1997), Williamson afirma que:  

 

Os contratos regidos por relações mercantis, puramente competitivas, 
apresentam ineficiências. É necessário o estabelecimento de vínculos de 
reciprocidade e restrições contratuais à conduta das partes que gerem 
ganhos de eficiência, e não práticas restritivas, visando criar barreiras à 
entrada e poder de mercado (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997, p. 127).  

 

A estruturação de formas organizacionais para evitar a racionalidade limitada e 

salvaguardar as transações contra o exercício de oportunismo, por parte dos agentes 

envolvidos, passa ser vital e por isto há a necessidade de desenvolvimento de uma 

“estrutura de gestão”, chamada por Williamson de governance structures, direcionada 

à coordenação das transações, entre os agentes, visando à diminuição dos custos.  

A relação contratual deve envolver “formas mistas, as quais combinam 

elementos de interações tipicamente mercantis com procedimentos de ajuste de tipo 

administrativo” (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997, p. 127).  

Alguns autores, como Sako (2010), chamam esta forma mista de “contrato 

relacional”, a partir do qual seriam criados mecanismos baseados na confiança, mas 

contendo sansões, no caso do comportamento não confiável ou antiético. Além disso, 

são usados outros mecanismos baseados em incentivos, como os acordos de nível 

de serviço (Service Level Agreement - SLA) e medidores de performance (Key 

Performance Indicators - KPI) (QUINN; COOKE; KRIS, 2000), que são empregados 

para garantir alto desempenho em terceirização, contendo bônus e/ou penalidades 

quando não forem cumpridos.  

Para o objetivo deste estudo, faz-se necessário entender dois aspectos da 

relação da TCT com o arranjo da CSC. O primeiro aspecto está relacionado à 

identificação do motivo alegado pelos autores, ligados aos estudos de CSC, sobre a 

necessidade de elevado nível de padronização dos processos (SCHULMAN et al., 

2001). O segundo aspecto está relacionado à possibilidade de comportamento 

oportunista dentro das empresas quando se realiza o serviço internamente.  

A padronização dos processos, junto com o emprego da tecnologia, permite o 

aumento da eficiência (SCHULMAN et al., 2001), mas principalmente reduz a 
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especificidade do serviço (TCT), já que o serviço da CSC é entendido como específico 

por ser um serviço transacionado com recursos dedicados e especializados.  

Quando o processo da empresa apresenta um alto grau de especificidade, ou 

seja, quando contém muitas particularidades e exceções o grau de incerteza, 

relacionado ao desempenho esperado na execução de cada processo, se eleva. 

Eleva-se também o grau de aprendizado necessário para execução do serviço e 

aumenta a possibilidade de automatizações particulares para atendimento de 

necessidades específicas.  

Quanto maior o grau de especificidade do processo ou dos sistemas 

tecnológicos, maior dependência existirá do executor e com isto pode gerar o 

comportamento oportunista.  

A padronização dos processos faz com que se reduza o grau de incerteza e 

permite que o serviço possa ser feito dentro ou fora da empresa, reduzindo os custos, 

devido à simplificação na execução e à maior facilidade para automatizar. O 

monitoramento da qualidade do serviço ou dos contratos pelos agentes também fica 

facilitado e pode ser feito remotamente (HOWCROFT; RICHARDSON, 2012).  

Quanto às motivações transacionais para fazer o serviço internamente, 

Williamson (1975) entende que o oportunismo também pode ocorrer na própria 

estrutura interna da empresa, já que os gestores da firma podem fazer “um esforço 

para manipular o sistema, com vistas ao atendimento dos interesses individuais e 

coletivos dos gerentes afetados” (WILLIAMSON, 1975, p. 125, tradução nossa). 

Pode ser vantajosa a realização da integração vertical para limitar os custos, já 

que não existiriam despesas com venda, com o monitoramento do contrato e com a 

margem de lucro que um terceiro possuirá. Além disto, a empresa poderia evitar 

custos para solucionar disputas, caso elas ocorram, entre a empresa e o terceirizado 

(WILLIAMSON, 1985). 

Na internalização, a empresa possui instrumentos de controle e de penalização, 

como recompensa para a equipe, bônus, remuneração e desligamento que podem 

resolver os conflitos (WILLIAMSON, 1975).  

Contudo, a integração vertical pode ocasionar custos inexistentes nos 

mercados devido às dificuldades administrativas para exercer um controle eficaz, 

baseado na racionalidade limitada e na confiança, sendo um fator decisivo na tomada 

de decisão de fazer ou comprar. A opção será preferencialmente pelo mercado quanto 

maior for a dificuldade de controle interno eficaz (WILLIAMSON, 1975). 
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2.4 Relação entre as perspectivas teóricas e os arranjos organizacionais  

A partir dessa sessão e para clarear a relação das teorias com o arranjo da 

CSC, se analisará a relação de cada teoria com cada um dos quatro arranjos 

organizacionais utilizados para execução de atividades de suporte nas empresas.  

 

2.4.1 Modelo descentralizado  

 

O movimento de centralização ou terceirização e afastamento ao modelo 

descentralizado, retirando as atividades de suporte das unidades de negócios, está 

baseado no distanciamento do modelo da Forma-M, de Chandler, e a centralização 

de atividades secundárias (GOSPEL; SAKO, 2010).  

O principal ganho identificado na literatura para centralização de atividades de 

suporte é a obtenção de ganho de eficiência, através da eliminação das redundâncias, 

referentes à execução de atividades iguais ou semelhantes em várias unidades de 

negócio, e passando a fazer de forma compartilhada em uma unidade central, além 

de obter ganhos de economia de escala (GOSPEL; SAKO, 2010). 

Como visto, na teoria de economia de escala, a padronização dos métodos de 

execução dos serviços e a maior escala, muitas vezes, justificam o emprego de 

tecnologia, que não teria um trade-off positivo, quando se tem pouca escala, ou até 

mesmo evitam que sejam adotadas diferentes soluções sistêmicas, em distintos 

negócios, para atender ao mesmo objetivo e, com isto, aumentando o custo de 

tecnologia na empresa.  

Normalmente, os processos descentralizados têm um nível menor de 

padronização e são feitos de forma diferentes entre as unidades de negócio.  

A padronização dos processos facilita a governança e o controle da empresa, 

já que o processo é executado de forma idêntica ou com pequenas diferenças, 

independente de unidade, permitindo, com isto, comparações de performance do 

processo entre as unidades de negócios. Ao mesmo tempo, a centralização da 

atividade facilita o processo de decisão sobre se é melhor fazê-lo dentro da 

organização ou fora dela.  

No caso da descentralização, em função do menor escopo, geralmente alocam-

se profissionais mais generalistas para fazer atividades de natureza distinta elevando-

se o custo administrativo, devido à utilização de profissionais sêniores especialistas 
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para dedicarem parte do seu tempo para realizar atividades de rotina simples, bem 

como outras atividades complexas. 

Na centralização, é possível realizar o gerenciamento adequado dos recursos 

humanos e realizar um rearranjo de pessoal que gera maior eficiência. Esse rearranjo 

é obtido com a alocação de profissionais mais seniores, e especialistas por assunto 

(contábil, folha de pagamento, financeiro etc.), em atividades mais complexas, porém 

a quantidade de profissionais seniores, na empresa, será em menor quantidade, visto 

que as atividades mais simples e automatizadas serão ocupadas por profissionais 

mais juniores e focados por assunto.  

A ausência de padronização do processo, o baixo investimento em tecnologia 

e a redundância e sobreposição de funções e tarefas evita ganhos de escala e ganhos 

decorrentes da especialização. Como consequência, a empresa como um todo terá 

maiores custos (JANSSEN; JOHA, 2006).  

A perda de foco no core-business é apontada como outra desvantagem do 

modelo descentralizado (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). A unidade de negócio 

dispende atenção de seus recursos de gestão em atividades de suporte que não 

possuem capacidade dinâmicas, não são estratégicas e pouco atuam na geração de 

vantagem competitiva (SCHULMAN et al., 2001).  

A vantagem do arranjo descentralizado é de a unidade de negócio ter respostas 

mais ágeis e flexibilidade de mudanças, já que tem total conhecimento e escolha sobre 

a alocação de recursos para apoiar as suas prioridades. Além disso, os custos são 

totalmente alocados para as iniciativas das unidades de negócios, sem ter 

necessidade de discussão de prioridades, para atendimento de necessidades 

específicas (JANSSEN; JOHA, 2006).  

O risco na adoção dos demais arranjos perante ao arranjo descentralizado, está 

associado ao comportamento oportunista e de performance, vistos na TCT 

(WILLIAMSON, 1985), ou seja estaria relacionado à possibilidade de perda da 

eficiência obtida ao longo do tempo, devido aos efeitos de  comportamentos 

interesseiros da parte dos fornecedores internos e ou externos, ou a perda do foco 

nos interesses do negócio reduzindo a qualidade esperada por este.  

A forma como são mitigados estes dois riscos estão diretamente relacionadas 

às diferenças entre os dois próximos arranjos que serão mostrados a seguir. 
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2.4.2 Modelo centralizado no corporativo  

 

Como mencionado anteriormente, os motivos que levam à centralização são o 

afastamento do modelo multidivisional de Chandler, na sua versão clássica, e a 

alocação destas atividades nos departamentos do corporativo, como finanças, 

contabilidade e outras atividades comuns e de suporte. Assim são obtidos os ganhos 

de eficiência, com a economia de escala, a padronização dos processos e a 

eliminação de funções redundantes (JANSSEN; JOHA, 2006; BERGERON, 2003).  

Para um melhor entendimento de quais são as diferenças entre a realização 

desta centralização no departamento do corporativo ou na CSC, serão retomadas as 

teorias de recursos (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991) e das capacidades dinâmicas 

(TEECE, 1997) para compreensão de quais recursos possuem capacidades 

dinâmicas e a TCT (WILLIAMSON, 1985) que questiona o “fazer ou comprar” para 

obtenção de eficiência nas empresas.  

Conforme visto anteriormente, Gospel e Sako (2010) propõem uma subdivisão 

das atividades de suporte em níveis estratégico e operacional. Os processos 

operacionais seriam formados por atividades repetitivas e “codificáveis”, (ŠINDELÁŘ; 

JANASOVÁ, 2020), enquanto as atividades de nível superior ou estratégicas seriam 

as detentoras de capacidades dinâmicas, agregando valor diretamente à corporação, 

enquanto as atividades operacionais são mais amplamente difundidas na empresa e 

passíveis a fazer ou comprar, onde for mais eficiente (GOSPEL; SAKO, 2010). 

Tendo em vista a separação das atividades de suporte em atividades 

estratégicas e operacionais, deve-se considerar que as últimas poderiam ser 

executadas em um departamento corporativo ou em uma CSC e nos dois casos 

seriam obtidos os ganhos de escala.  

As desvantagens do arranjo centralizado estão relacionadas a quatro motivos: 

o risco da perda de foco do corporativo nas decisões de cunho estratégico pelo 

envolvimento simultâneo com atividades de cunho operacional; a dificuldade de 

controle da qualidade/custo pelos clientes internos das unidades de negócio ; o pouco 

foco nas necessidades particulares e específicas dos usuários de unidades diversas 

devido à padronização e inflexibilidade dos processos (FIELT et al., 2014); e a visão 

de silo devido a especialização funcional das unidades centralizadas em detrimento 

visão do processo como um todo. 
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 As unidades centralizadas perdem o foco na estratégia quando as empresas 

alocam simultaneamente em departamentos corporativos, atividades estratégicas e 

operacionais, sendo que as atividades operacionais acabam desviando a atenção dos 

gestores do corporativo de decisões de maior teor estratégico, e que envolvem as 

capacidades dinâmicas. Isto é reforçado, por algumas pesquisas que atestam, por 

exemplo, que 80% do tempo dos recursos de áreas financeiras centralizadas são 

gastos com atividades operacionais (SCHULMAN et al., 2001). 

A separação das atividades e o foco do corporativo na estratégia permitiria que 

se fizesse uma melhor gestão dos recursos, tendo os recursos estratégicos sendo 

usados e cobrados pela organização por estratégias de mudança de patamar da 

empresa. Quanto às atividades operacionais, estas seriam avaliadas por eficiência em 

custo e qualidade.  

O segundo motivo para adoção da CSC está relacionado à diferença entre 

centralização e consolidação (QUINN; COOKE; KRIS, 2000; SCHULMAN et al., 2001) 

e a eficiência que pode ser obtida com a visão do processo de forma longitudinal na 

empresa.  

Na centralização, os processos são desenhados, geralmente, para obterem 

maior eficiência no departamento do corporativo no qual eles estão inseridos. Na 

consolidação, os processos são organizados com uma visão longitudinal, do início ao 

fim. Por exemplo, um processo de compra inicia por um requisitante no negócio, passa 

pelo departamento de suprimentos, que faz cotações com fornecedores e realiza 

compra. Quando a mercadoria chega à empresa, um almoxarife confere e recebe, em 

seguida, o departamento fiscal inclui a nota fiscal e apura impostos e o processo se 

conclui com o departamento financeiro pagando o fornecedor e realizando as 

conciliações bancárias. Além disso, todo este processo é contabilizado pelo 

departamento contábil.  

Na consolidação, busca-se a eficiência, com a visão do processo do início ao 

fim, (End to End) como um todo para a empresa, mesmo que gere menos eficiência 

em uma parte do processo, mas se ganhe no todo.  

O terceiro motivo alegado como vantagem da adoção da CSC é a falta de foco 

no cliente por parte da estrutura corporativa (FIELT et al., 2014). Nas organizações, 

quase sempre, a estrutura centralizada mostra uma ausência de “arranjo contratual” 

que garanta o custo e a qualidade da prestação do serviço, conforme visto na TCT. 
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Raramente há uma definição clara dos serviços a serem prestados, inexistem 

acordos de nível de serviço (SLA) e um controle pelo cliente dos níveis de serviço 

(KPIs) (QUINN; COOKE; KRIS, 2000).  

Geralmente, no modelo centralizado, os custos dos serviços não são debitados 

às das áreas de negócios. Algumas empresas não utilizam o conceito de cobrança 

interna de serviços. Estudos  indicam que  esta cobrança é um dos principais fatores 

que convencem empresas globais de que CSC é uma solução para a eficiência 

(QUINN; COOKE; KRIS, 2000), já que na centralização, os custos  geralmente não 

são repassados para o negócio ou, quando isso acontece, são repassados através de 

rateios percentuais e fixos que mascaram o seu real valor. No caso das CSC os custos 

são cobrados considerando o volume e o preço por tipo de serviço  

O argumento central é de que a CSC é vista como uma unidade prestadora de 

serviço e será monitorada e paga pelo cliente que cobra qualidade, através dos 

indicadores de performance e SLAs prescritos em um arranjo contratual. Neste 

modelo os serviços, podem ter custos e qualidade comparados com CSCs de outras 

empresas ou empresas de terceirização (SCHULMAN et al., 2001).  

O “arranjo contratual”, com definição clara dos serviços e níveis esperados de 

qualidade pelo cliente, visa a mitigar ou a reduzir o risco do comportamento 

oportunista, tanto por parte dos gestores internos da empresa quanto do terceirizado.  

Isto leva ao entendimento do último modelo, CSC e terceirização, e da 

discussão trazida pela TCT, do que é mais eficiente fazer dentro ou fora da empresa.  

 

2.4.3 Modelo CSC e terceirização  

 

O arranjo organizacional da CSC própria e terceirização visam combinar os 

aspectos positivos dos arranjos centralizados e do descentralizado (BERGERON, 

2003).  

Por isto, é importante primeiramente distinguir qual a diferença entre a CSC 

própria (interna) e a terceirização integral para depois retomar as perspectivas teóricas 

que sustentam estes dois modelos.  

Em trabalho de revisão sistemática da literatura, Paagman et al. (2015) 

identificaram que a maior parte dos autores considera a CSC como um tipo específico 

de terceirização interna, devido à sua similaridade no uso de prestadores de serviços 

terceirizados a fornecedores externos. 
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Assim, a principal diferença é que o provedor de serviços de terceirização 

interna está sujeito ao controle da organização e compartilha recursos internos, 

enquanto o provedor de serviços de terceirização externa está localizado fora da 

organização e não compartilha os recursos internos (ULBRICH, 2006). 

Para Quinn, Cooke e Kris (2000), deve-se inclusive considerar o agrupamento 

de serviços 100% terceirizados externamente também como uma parte integral da  

CSC, pois a empresa terá que gerenciar, de qualquer forma, os serviços dos 

terceirizados, conforme sugerido na governança da estrutura na TCT (WILLIAMSON, 

1985). 

Além disso, a CSC passa a ser um consolidador na gestão da qualidade da 

prestação do serviço de uma ou mais terceirizadas, evitando que a unidade de negócio 

tenha que interagir com vários fornecedores.  

Estes achados se confirmam no mercado através da pesquisa da ABSC (2021), 

que mostra que 51% de aproximadamente 200 CSCs brasileiras têm pelo menos um 

ou mais serviços total ou parcialmente terceirizados (Figura 8). Também destaca, 

quais são os serviços onde há maior nível de terceirização (Figura 9).  

 

Figura 11 - Porcentagem de CSC brasileiras com um ou mais  

serviços totalmente ou parcialmente terceirizados 

 
 Fonte: ABSC (2021) 
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Figura 12 – Parcelas dos principais serviços terceirizados nas CSCs Brasileiras

 
    Fonte: ABSC (2021) 
 

Paagman et al. (2015), seguindo as perspectivas das teorias da RBV, afirmam 

que se as “empresas possuem capacidades específicas de suporte, elas podem 

realizar atividades de suporte internamente, introduzindo CSCs; caso contrário, elas 

terceirizam” (PAAGMAN et al., 2015, p. 27, tradução nossa). 

Para Sako (2010), a terceirização funciona melhor quando há processos 

estáveis e padronizáveis, e possíveis de serem feitos SLAs, assim torna o provedor 

externo responsável. Já o provedor interno é mais adequado quando os processos 

são personalizados ou estão em transformação.  

Já Quinn, Cooke e Kris (2000) sugerem que as organizações devem considerar 

a criação da CSC própria antes de terceirizar, pois compreende os custos, os 

problemas e os desempenhos esperados e, quando decidirem terceirizar, deve fazê-

lo por etapas e por processo. Para os autores, uma alternativa convincente para a 

terceirização, antes de criar a CSC própria, seria quando a empresa não possui o 

conhecimento necessário ou necessita fazer uma grande troca sistêmica.  

Sendo assim, a partir daqui será utilizado o termo CSC tanto para CSC com 

atividades próprias quanto para atividades parciais ou totalmente terceirizadas. 

Contudo, para esclarecer e aprofundar a discussão da forma de governança do 

arranjo contratual da CSC com os clientes, a fim de evitar o comportamento 

oportunista, serão esclarecidas as diferenças de contratação em duas situações: a) a 

CSC própria, com 100% dos serviços executados internamente; b) a CSC terceirizada, 

tendo 100% dos serviços contratados junto a fornecedores externos.  

Ambas têm como caraterística semelhante o uso do “contrato relacional”, 

conforme visto na TCT, com acordos de nível de serviço que contenham bônus e 

penalidades. A diferença está no fato de que, no primeiro, as duas partes do contrato 
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(CSC e clientes) fazem parte da própria empresa, enquanto no segundo é feito entre 

empresas, sendo que a CSC torna-se uma intermediária e gestora do contrato, 

podendo promover a troca de empresa contratada (SAKO, 2010), caso os serviços 

não sejam satisfatórios.  

Uma vantagem da CSC própria sobre a terceirizada está no fato de que a 

solução de conflitos, envolvendo qualidade dos serviços, eficiência ou comportamento 

oportunista, será mais fácil de ser gerenciado na CSC própria, já que a empresa tem 

a prerrogativa de mudar e interferir diretamente na gestão da CSC. No caso da 

terceirização para agentes externos, as disputas, são mais difíceis de serem alteradas 

com a troca da empresa e possibilidade de judicialização, elevando substancialmente 

o custo de transação. 

Entretanto, o modelo de CSC 100% interna tem limitações. Ele não é o mais 

adequado quando a empresa não tem capacidade técnica para realizar o trabalho 

internamente (QUINN; COOKE; KRIS, 2000).  

Outra limitação da CSC 100% própria está relacionada ao volume. Empresas 

menores podem ter menor escala e, com isto, a terceirização pode ser mais adequada, 

visto que poderá realizar um processo mais eficiente (BERGERON, 2003), juntando à 

escala de diversas empresas e tendo um custo mais competitivo.  

Concluiu-se, pelos estudos publicados sobre o assunto, que, caso a 

organização opte pelo modelo de CSC, não há uma escolha definitiva entre CSC 

própria, CSC terceirizada ou CSC hibrida (com parte de serviços terceirizados e parte 

de serviços próprios). Todas as três terão a necessidade de “contrato relacional” e 

sujeitos aos mecanismos de controle com acordos de nível de serviço, KPIs e que 

contenham bônus e penalidades. Contudo, as três variantes podem apresentar 

diferenças substanciais no tocante aos custos de transação, pelas razões já indicadas 

na revisão das bases teóricas. 

A melhor escolha se dará em função de fatores como volume e capacidades 

técnicas internas para o desenvolvimento do trabalho, questões tecnológicas e/ou 

organizacionais a serem resolvidas e níveis comparativos de eficiência, entre a 

realização do trabalho internamente ou a sua contratação no mercado, em função do 

volume.  

 

2.5 Fatores de insucesso de CSC 
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Apesar das razões encontradas na literatura para a escolha do arranjo da CSC 

em detrimento dos arranjos descentralizados e centralizados, que foram descritos nos 

capítulos anteriores, foram verificados alguns estudos que mostram casos onde a 

CSC não atingiu os resultados esperados em sua concepção e inclusive levaram ao 

abandono deste arranjo em determinadas ocasiões.  

Através de revisão sistemática de literatura (MISKON et al. 2011), foram 

identificados cinco motivos para o fracasso nas implementações de CSCs.  

O primeiro motivo estaria relacionado à dificuldade na gestão em relação à 

redução de pessoal, tendo em vista que a adoção da CSC, em muitos casos, leva a 

demissões. Esta dificuldade pode ser gerada por problemas de gestão de mudança, 

como falta de cooperação dos funcionários, antes do desligamento, ou falta de 

responsabilidade clara dos funcionários que continuarão no CSC. 

O segundo motivo estaria ligado à mudança da aceitação inicial do alto 

investimento, pela empresa, ao longo da implementação da CSC. Esta mudança 

estaria relacionada à alta administração, que pode mudar de ideia, por esperar 

benefícios mais imediatos dos que os previstos bem como investimentos menos 

expressivos, notadamente em tecnologia.  

O terceiro motivo está ligado ao atraso do retorno dos resultados esperados ou 

atraso na implementação da CSC. Em ambos os casos, o problema estaria 

relacionado à ausência de informação sobre trade-offs de investimento e à forma de 

reduzir custos em longo prazo, sem comprometer a eficiência.  

O quarto motivo estaria ligado a não obrigatoriedade de adoção ao modelo, no 

momento inicial da CSC, enfraquecendo os ganhos de escala.  

O quinto motivo é com relação a padronização de processo. Ulbrich, Frank e 

Borman (2012) verificaram que a padronização excessiva de processos, pela adoção 

de padrões fixos de processos de mercado ou pela adoção do processo padrão de 

um fornecedor terceiro e inadequados às necessidades da empresa, pode levar à 

rejeição de serviços da CSC.  

Esses casos de padronização excessiva acontecem, segundo os autores, por 

motivações geradas apenas em ganhos financeiros e em curto prazo e pouco foco na 

experiência e nas necessidades do cliente.  

Em contrapartida, eles também verificaram o estudo em algumas empresas em que o 

insucesso da CSC ocorreu justamente por motivo oposto, ou seja, o foco excessivo 

em relação à qualidade e à experiência do cliente levou à redução da padronização 
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dos processos, dando muita flexibilidade no desenho do processo para cada negócio 

e fazendo com que ganhos financeiros esperados não fossem atingidos. 

 

2.6 Resumo dos achados encontrados na literatura sobre CSC e os demais 

arranjos organizacionais  

 

Para melhor compreensão, de forma sintética, dos achados encontrados na 

literatura, foi desenvolvido um resumo contendo os motivos para a adoção da CSC e 

um quadro apresentando as principais diferenças entre os três arranjos 

(descentralizado, centralizado e CSC). A seguir, tem-se um quadro comparativo 

(Quadro 1) com as diferenças dos três arranjos organizacionais.  

 

Quadro 1 – Comparação entre os arranjos descentralizado, centralizado e CSC 

 

 
 Fonte: o autor 

 

Os principais motivos para a adoção da CSC são: Eficiência em custo e 

qualidade do serviço; melhoria da qualidade do serviço; adoção de melhoria contínua; 

acesso a capacidades externas não existentes na empresa; padronização dos 
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processos; foco no core business pelas unidades de negócio e na estratégia pelos 

dirigentes do centro corporativo (PAAGMAN et al., 2015).  

 

3 METODOLOGIA  

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório – descritiva, que 

visa a esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de 

determinado fenômeno” (VERGARA, 1998). A pesquisa qualitativa tem como objetivo 

fazer os participantes descreverem seus próprios processos e é baseado em um 

conjunto explicito de evidências (YIN, 2016).  

 

 

 

 

3.1 Coleta de dados 

 

O levantamento de dados foi realizado entre os dias 21 de julho a 05 de agosto 

de 2022, baseado em entrevistas semiestruturadas, dirigidas aos principais 

responsáveis pelas CSCs ou à pessoa com conhecimento dos principais motivos que 

levaram a escolha do arranjo da CSC, abordando se os objetivos foram atingidos.  

Foram entrevistados 10 executivos representantes de nove empresas privadas 

e uma federação de indústria, sendo todas sediadas no Brasil. Todos os entrevistados 

são funcionários que possuem o histórico da implementação nestas empresas e é 

composto por: 4 diretores de CSC, 5 gerentes sêniores e um analista de eficiência 

operacional, conforme descrito na tabela 2. Todos os entrevistados acompanharam e 

conhecem o histórico de implementação da CSC.  

Os participantes foram contatados para participar das entrevistas, por e-mail, 

através de duas associações profissionais, a ABSC e o Instituto de Engenharia e 

Gestão (IEG) que realiza reuniões bimestrais com cinco grupos de benchmark de 

CSCs.  

As entrevistas foram realizadas através de roteiros previamente elaborados, 

que serviram de protocolos e descrito no anexo - Questionário aplicado aos gestores. 

As questões são abertas, e os entrevistados foram estimulados a falarem sobre 
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sentimentos e percepções em relação ao assunto perguntado ou que remetesse a 

outros aspectos relacionados ao tema da pesquisa. 

As informações necessárias para se obter respostas às perguntas de pesquisa 

não são completamente disponíveis em meios públicos, ou seja, não se têm dados 

secundários nos relatórios públicos das empresas sobre a performance da CSC. Este 

foi um fator decisivo para escolher o método de pesquisa qualitativa exploratória 

descritiva.  

Em função de que os CSCs estarem em empresas brasileiras localizadas em 

diversos lugares do território brasileiro, e não tendo sido alocado nenhum custo para 

a realização da pesquisa, além do tempo do pesquisador, as entrevistas foram 

realizadas por meio do hangout, utilizando a ferramenta Google Meet e todas foram 

gravadas. 

Antes da realização das entrevistas, aconteceram duas etapas, sendo elas: a) 

a aprovação do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos da FGV (CEPH-FGV); b) Consentimento dos entrevistados para a 

realização da pesquisa.  

As entrevistas duraram em média uma hora. O consentimento dos 

entrevistados para a realização da pesquisa, além da gravação e publicação dos 

achados, foi feito no dia da entrevista, sendo que a gravação somente pode ser 

utilizada pelo pesquisador para melhor transcrição dos achados. As gravações foram 

armazenadas no google drive com permissão restrita ao entrevistador e este não 

podendo compartilhar com outras pessoas.  

Antes da entrevista, foi relembrado qual era o objetivo da pesquisa e informado 

que o entrevistado poderia desistir do consentimento até a data da publicação, além 

da garantia de que os nomes da empresa e do entrevistado não seriam revelados. O 

consentimento, pelo entrevistado, foi gravado.  

A análise do conteúdo foi realizada utilizando o método de Bardin, organizada 

em três polos cronológicos : 1) a pré-análise composta por leitura flutuante das 

entrevistas realizadas e partes convertidas para texto utilizando o aplicativo Microsoft 

Word; a formulação das categorias e a definição e direções de análise; 2) a exploração 

do material; 3) o tratamento dos resultados composta por operações estatísticas, 

sínteses e seleção dos resultados; inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

 

3.2 Empresas analisadas 

https://ceph.fgv.br/
https://ceph.fgv.br/
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Para compreensão sintética das características dos entrevistados e das 

empresas, visualiza-se a tabela 2: o cargo do executivo entrevistado; a característica 

das empresas dos entrevistados; faixas de quantidade de funcionários e faturamento 

anual; ano da criação da CSC e quantidade de funcionários da CSC. 

 

Tabela 2 – Características de empresas estudadas 

 
    Fonte: o autor 

 

Não há dados oficiais sobre a quantidade de CSCs existentes no Brasil. Em 

estudo, elaborado pela Associação Brasileira de Central de Serviços Compartilhados, 

identificou-se, em levantamento realizado no ano de 2021, aproximadamente 200 

CSCs (ABSC, 2021). Sendo assim, baseado na quantidade de empresas identificadas 

neste estudo, conseguiu-se, nesta dissertação, analisar aproximadamente 5% deste 

total. As empresas analisadas apresentam um perfil similar em termos de quantidade 

de funcionários das empresas e tempo de existência da CSC, conforme Tabela 3, e 

sendo estudadas empresas de 10 setores diferentes da economia brasileira (Tabela 

2).  

 

Tabela 3 – Tamanho e maturidade das CSCs 

  

                 Fonte: o autor 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Características das empresas e os principais objetivos para a adoção da CSC  

 

No Quadro 2, será apresentado um resumo das características de cada 

empresa e os principais objetivos que as levaram à escolha do arranjo da CSC. 

 

Quadro 2 – Características das empresas e os motivos alegados para a adoção da CSC 

 

Nota: Desc=Descentralizado no negócio; Cent=Centralizado no corporativo; Terc=Terceirização Total 
Fonte: o autor 
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Para entendimento geral dos motivos que levaram as empresas à adoção da 

CSC, serão demonstradas as quatro categorias com as principais razões para a 

adoção da CSC, ou seja, estas categorias demonstram o principal objetivo desejado 

pelas empresas para a adoção da CSC. 

A primeira categoria é composta por organizações que têm como principal foco 

obter eficiência em custo. Ela corresponde a 50% dos entrevistados.   

“O objetivo da empresa foi ganhar eficiência financeira [...] o foco não foi em 

qualidade ou por exemplo reduzir o tempo de fechamento contábil [...] basicamente 

era reduzir o custo de suporte” (Entrevistado 3). 

“O principal motivo foi reduzir perdas financeiras com desperdício e glosas de 

faturamento [...] já que qualquer erro de cadastro pode gerar glosas de faturamento 

pelos planos de saúde” (Entrevistado 7).  

“O grande motivo foi reduzir custo mantendo ou melhorando a qualidade” 

(Entrevistado 4).  

 

Os acionistas tomaram uma decisão de integrar as operações das empresas, 
justamente porque o mercado mudou e tinha que ficar mais integrado [...]. 
Esse processo de integração também aconteceu na área financeira e 
infraestrutura [...] e assim criamos o centro de serviços (Entrevistado 1).  
 
A administração financeira nasceu de forma centralizada. Cada empresa que 
a gente adquiriu, ao longo do tempo, tinha seu braço administrativo e nós 
trouxemos de forma centralizada [...]. A criação da CSC visa aumentar a 
eficiência em custo e padronização dos processos administrativos dessas 
empresas. (Entrevistado 8). 
 

A segunda categoria é composta por 30% dos entrevistados, em que estão 

organizações que buscam aumentar o controle, a melhoria da governança e a 

uniformização das operações, usando primordialmente a padronização dos processos 

e dos sistemas.  

A necessidade de aumento de controle é, em sua maior parte, devido ao fato 

de a organização ter operações que são distribuídas em várias localidades do território 

brasileiro ou a rápida aquisição e crescimento da empresa, fazendo com que ela tenha 

processos e sistemas diferentes nas localidades. A eficiência em custo ocorreu 

nessas empresas, mas não foi o motivo para a adoção da CSC.  

“O objetivo principal não foi a redução de despesa, mas sim o aumento de 

controles porque tínhamos 97 unidades e o objetivo principal era padronizar e 

controlar uma empresa com capilaridade nacional” (Entrevistado 2).  



51 
 

 

O primeiro movimento foi de manter os serviços administrativos na empresa 
que compramos [...]. Em 2016 passamos a ter mais dez usinas, através de 
compras de concessões de empresas e de novas concessões que ganhamos 
[...] assim passamos a ter empresas com culturas, processos e compliance 
diferentes. Este foi o grande motivador da CSC (Entrevistado 6). 
 
Em 2009 iríamos implantar o ERP da SAP. A padronização e uniformidade e 
a melhoria da governança foram fatores decisivos para implementarmos a 
CSC [...]. Após a criação, tivemos outros ganhos como por eficiência com o 
ganho de escala e redução do foco do negócio no core-business 
(Entrevistado 10)  

  

A terceira categoria é composta pelo misto das duas categorias anteriores, 

tendo uma organização que deseja a eficiência em custo e o aumento do controle.  

“O principal motivo da CSC é a redução de custo [...] com estrutura 

compartilhadas, mas a economia por si só não era o único argumento. Os acionistas 

também quiseram ter a gestão financeira mais próxima do negócio” (Entrevistado 9).  

A última e quarta categoria pertencem a uma empresa, tendo como principal 

motivo a melhoria da qualidade e a satisfação dos clientes.  

 

Quando a gente idealizou o CSC o motivo foi pautado na padronização dos 
processos, qualidade na prestação do serviço e principalmente na satisfação 
das pessoas, porque existia muita reclamação [...] A eficiência também 
aconteceu, mas ele não foi o principal motivo (Entrevistado 5). 

 

Ela é a única empresa não privada da pesquisa, sendo  uma federação de 

indústria - cujo objetivo é promover educação, cultura, segurança e saúde, tecnologia 

e inovação para as indústrias de um estado brasileiro. É uma entidade sem fins 

lucrativos.  

 

4.2 Motivos alegados para a adoção da CSC  

 

Além da razão principal para a adoção da CSC, que chamou-se de “categorias”, 

os entrevistados citaram todos os principais motivos alegados para a adoção da CSC 

e relacionada na tabela 4 que chamou-se de motivos “originais”, bem como outros 

motivos que ocorreram ao longo do amadurecimento da CSC que chamou-se de 

“emergentes", Tabela 5, mas que não foram as alegações das empresas para a 

tomada da decisão de criação da CSC.    

 

Tabela 4 – Principal razão para a adoção da CSC e seus motivos 
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Tabela 5 – Motivo para a implantação da CSC 

  

 
Fonte: o autor 

 

Analisando todos os motivos, tabela 5, “original” e “emergentes”, verifica-se que 

os cinco primeiros motivos estão relacionados diretamente as categorias, ou razões 

para a adoção da CSC, analisadas no item anterior.  

O foco no core-business foi o sexto motivo mais citado, porém apenas uma 

empresa relacionou este item como um motivo “original”, houve citação de mais três 

empresas sobre este motivo como “emergente”, ou seja, ele foi percebido após o 

amadurecimento do CSC.  

 

A montagem do centro serviço é justamente para tirar das áreas de produção 
de conteúdo do esforço de tarefas de suporte [...]. Ela tem que produzir 
conteúdo, não tem que estar preocupada com segurança, energia [...] então 
na hora que a gente tira isso, eles ficam focados no core do negócio, que é 
produzir conteúdo, e a central de serviços fica focada no que é o nosso core, 
que é prestar serviços (Entrevistado 10).  
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O foco do corporativo na estratégia foi citado por três empresas, porém em 

todas somente foi percebido após o amadurecimento do CSC, ou seja, não foi o motivo 

“original” para a sua adoção.  

Já as vantagens propiciadas pela especialização são vistas como um elemento 

de ganho adicional e emergente, mencionada por trinta por cento dos entrevistados. 

Tal situação acontece ao consolidar serviços dispersos e ao ganhar escala e com isso 

passa ser possível alocar profissionais especialistas no assunto, ao invés de 

colaboradores com múltiplas atribuições.  

“A área tributária brasileira é muito complexa, no CSC passamos a ter 

especialista, o que gerou eficiência fiscal e redução de multas. Antes, devido ao pouco 

volume nas unidades, tínhamos profissionais generalistas” (Entrevistado 2).  

 

4.3 Serviços executados nas CSCs  

 

As entrevistas confirmaram os achados na literatura de que os serviços 

executados nas CSCs são de atividades de suporte e codificáveis, ou seja, que podem 

ser definidos padrões e procedimentos de execução.  

São serviços não estratégicos, rotineiros e repetitivos e principalmente 

presentes nas áreas financeira, contábil, de recursos humanos, de faturamento; fiscal 

e facilities, conforme mostra a Tabela 6. 

   

Tabela 6 – Serviços executados nas CSCs entrevistadas 

 
          Fonte: o autor 
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O fator mais importante destacado pelos entrevistados é de que qualquer 

serviço, que tenha escala, seja repetitivo, padronizável e que possa ser organizado 

como um procedimento, com a orientação de como executá-lo, é passivo de estar na 

CSC.  

 

Temos critérios com escalas que definem se um serviço é compartilhado, 
corporativo ou de negócio. São características do serviço que definem se é 
de CSC, como por exemplo: a natureza de atuação, ou seja, ela é 
administrativa e não é da operação do negócio? Caso positivo, então é 
candidata a ser CSC [...]. Analisamos vários aspectos, como: tem escala, é 
contínua e qual a frequência que o serviço ocorre. Precisamos ter certeza de 
que é uma atividade repetitiva [...] E o principal, qual a métrica de esforço, ou 
seja, uma unidade de medida relacionada ao esforço percebido pelo meu 
cliente de que quanto mais aumenta ou diminui trabalho preciso de mais ou 
menos pessoas (Entrevistado 10). 
 

Os serviços nos quais as empresas perceberam maior ganho com a 

implementação da CSC variam conforme a necessidade específica de cada empresa. 

Percebeu-se pouca uniformidade em entre os entrevistados.  

“Reduzimos em 75% o tempo de envio de proposta a clientes, nos tornando 

referência em nosso setor, o que agregou valor para o negócio e alavancou vendas” 

(Entrevistado 4). 

O cadastro de clientes, funcionários, produtos e serviços era descentralizado 
pela empresa. A consolidação trouxe muito ganho como redução de 
pagamentos rejeitados por falta de dados bancários e principalmente no 
faturamento, porque às vezes algum item que está cadastrado errado era 
faturado errado e a operadora de saúde glosava o pagamento. (Entrevistado 
7). 
 
O maior ganho foi nos serviços de contas a pagar e análise de crédito a 
cliente, pois, no contas a pagar, [...] reduzimos praticamente a zero o 
pagamento de multa e juros [...]. Na análise de crédito do cliente levávamos 
muitos dias para responder ao cliente. Atualmente é praticamente on-line” 
(Entrevistado 10). 
 
Tínhamos muita reclamação e insatisfação dos funcionários com o 
atendimento a dúvidas [...]. No início a nossa performance era de 60% de 
chamados atendidos no prazo e o nível de satisfação (NPS-Net Promoter 
Score) era de 40%. [...] Atualmente temos um NPS e chamados atendidos no 
prazo em torno de aproximadamente 95% (Entrevistado 5). 
 

Como verificado, os ganhos adquiridos em cada serviço irão depender dos 

problemas de processos ou sistemas adotados pela empresa nos períodos anteriores 

à implantação da CSC. 
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4.4 Resultados alcançados pelas CSC 

 

Noventa por cento dos entrevistados afirmaram que atingiram os motivos 

principais solicitados pelas suas empresas para a adoção do CSC entre um e três 

anos após a criação da CSC. Além disso, atingiram outros objetivos não inicialmente 

considerados após o amadurecimento da CSC (Quadro 3). Os objetivos que foram 

alcançados após a implementação, mas que não eram os principais motivos, ou não 

eram esperados, são chamados de motivos emergentes.  

 

Quadro 3 - Motivos originais e emergentes atingidos pelas CSC 

 

 
      Fonte: o autor 
 

Apenas um entrevistado afirmou que ainda não atingiu os objetivos propostos 

na criação da CSC.  

 

Os objetivos ainda não foram atingidos [...] achamos que não estamos 
maduros nas tratativas e em termos de visão, de estrutura de CSC, operamos 
ainda como se fôssemos com estruturas centralizadas por serviço [...] Mas a 
gente entende que o modelo de CSC se acopla muito bem ao nosso negócio, 
que tem cenário com várias empresas [...] ainda temos muito trabalho 
dobrado na ponta, com várias pessoas administrativas financeiros, 
departamento pessoal (Entrevistado 8). 

 

Quando a eficiência em custo foi alegada como motivo para a adoção da CSC, 

os ganhos alegados pelos entrevistados variaram, entre as empresas, na faixa de 15% 

a 40%, com média aproximada de 25% de redução de custo antes da CSC para o 

cenário atual.  
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Após a adoção da CSC conseguimos redução em torno de 15% com redução 
de pessoal, principalmente de gestão e com a informatização e a 
padronização das atividades por cargo. Em muitos casos percebemos que o 
melhor ordenamento das atividades permitia que uma atividade feita antes 
por um funcionário sênior pudesse ser feita por um cargo júnior (Entrevistado 
4).  
 

“A gente já bateu [sic] quase 40% de economia de custos em relação ao que 

tínhamos de soma entre a estrutura existente antes da central e o que a gente tem 

hoje. Isso inclui não só a parte de pessoal, mas também toda a parte de serviços 

contratados (Entrevistado 1).  

 

4.5 Maiores desafios durante a implementação do CSC 

 

A maior dificuldade encontrada na implementação da CSC, descrita por 50% 

dos entrevistados, refere-se à gestão de mudança necessária de ser feita tanto dentro 

da CSC quanto com os clientes internos. Questões relacionadas à gestão das 

mudanças mais sensíveis mencionadas foram: a comunicação das mudanças aos 

clientes internos e externos; o treinamento dos funcionários da CSC em prestação de 

serviço; o entendimento por parte dos clientes da CSC com o novo processo e a 

padronização; as mudanças de sistemas, procedimentos e a adaptação da área 

cliente para entender a importância dos acordos de nível de serviços. 

 

O maior desafio é a gestão de mudança e cultura.... por exemplo, o vendedor 
que vende mais ou a unidade de negócio que tem um melhor resultado 
financeiro acha que deve ter prioridade sobre tudo.... É óbvio que deve existir 
exceções e flexibilidade em alguns casos, mas não pode haver para tudo. 
Depois do segundo ano o negócio começa a entender que a CSC trouxe 
valor, quando vê que o processo melhora há redução de custos, redução dos 
riscos (Entrevistado 2). 

 

Além da gestão de mudanças, os entrevistados relacionaram outros motivos, 

conforme tabela 7, de desafios durante a implementação da CSC.  

 

Tabela 7 – Maiores desafios durante a implementação da CSC 
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                Fonte: o autor   

 
 

A segunda maior dificuldade encontrada por 40% dos entrevistados foi a 

aceitação, por parte dos clientes, da padronização dos processos e a importância do 

compartilhamento dos recursos.  

 

A empresa é muito antiga e sempre obtiveram sucesso antes da criação da 
CSC e fazendo até aqui do mesmo jeito. Com isso encontramos resistência 
para implantar procedimentos que visavam aumento de qualidade e redução 
de perdas financeiras (Entrevistado 7). 
 
A equalização do processo em todas as unidades do grupo foi um dos 
maiores desafios, além de ter um critério único de SLA [...]. O negócio, 
principalmente as unidades maiores, tinham antes um funcionário exclusivo 
para seu atendimento e agora tinha que respeitar ordem de prioridades 
(Entrevistado 2).  
 
Temos uma dispersão muito grande com mais de duas mil agências e 
centenas de cooperados [...] O processo de padronização de cooperativa não 
é impositivo de deve ser feito pelo convencimento e comprovando que é 
melhor para o funcionamento da empresa (Entrevistado 10).  
 
As empresas, apesar de serem do mesmo grupo, eram muito diferentes 
quanto a cultura [...] já avançamos muito, mas esse alinhamento de cultura é 
o maior desafio para organizar padronização de processos [...] eram muitas 
formas de fazer diferentes (Entrevistado 1). 
 

Vinte por cento dos entrevistados destacaram a dificuldade de adaptação dos 

funcionários transferidos de outras áreas para o CSC, devido ao novo método e ao 

receio de desligamento, visto que a CSC é entendida como uma área que irá reduzir 

custos com pessoal.  

“Ao lado do responsável pelo negócio, sentava, há 20 anos, o responsável pelo 

contas a pagar. Eles almoçavam juntos. A sensação era de que estava perdendo um 

parceiro de trabalho de 20 anos para levar o serviço para a central de serviço” 

(Entrevistado 2).  
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“Muitos funcionários tinham mais de 20 anos de serviços e acostumados a 

executar seus serviços de uma maneira pouco padronizada e organizada. Não havia 

a cultura de prestação de serviço. Alguns tiveram muita dificuldade de se adaptar 

(Entrevistado 5).  

 

Tínhamos colaboradores que vieram para a CSC que eram superqualificados 
e ocupavam cargos seniores, mas realizavam funções que misturavam 
atividades supercomplexas e outras simples. Em equipe de gestão, ao 
consolidarmos as funções no CSC, tínhamos gestores de diferentes 
departamentos corporativos que ocupavam funções similares. É lógico que 
havia o receio de desligamento (Entrevistado 4).  

 

Segundo alguns entrevistados, a gestão de mudança é destacada como sendo 

necessária para mapear os principais clientes internos, formadores de opinião tanto 

positiva quanto negativa, e quando aplicável, ao tipo de serviço executado na CSC, o 

mapeamento dos clientes externos mais relevantes e o que é importante em termos 

de qualidade e prestação de serviços para estes clientes.  

Após o mapeamento, deve-se ter ações de comunicação diferentes para cada 

tipo de público. Um exemplo foi destacado na citação abaixo. “A holding queria mais 

controle e acreditava que o modelo descentralizado seria melhor, já que os executivos 

tinham melhor visão do que estava ocorrendo” (Entrevistado 6).  

Isso é uma visão paradoxal, visto que nesta mesma empresa, o principal motivo 

dos executivos pela escolha da CSC era acreditar que com esta teria mais controle, 

ou seja, existia direções diferentes de altos executivos sobre qual seria a melhor 

estratégia de como fazer a governança nas unidades.  

 

A gente teve que de maneira constante, por dois anos, provar que o modelo 
de CSC era melhor para exercer a governança. A cultura da holding é de 
muito controle e acreditava que esse serviço deveria ser feito descentralizado 
[...] Por dois anos adaptamos a nossa comunicação nas reuniões de 
acompanhamento e demonstrando que a consolidação, mesmo longe da 
operação, tinha mais qualidade em termos de controle e que estava sendo 
eficiente em custo [...] Atualmente não questionam mais e aprovam o modelo 
(Entrevistado 6). 

 

Neste caso, o processo de gestão de mudança apontou a necessidade de 

apresentações de resultados, indicadores de performance e SLAs em nível muito 

detalhado para o acionista. Após dois anos, este percebeu que o modelo provia mais 

controle e solicitaram a redução do detalhamento dos acompanhamentos. 

Naturalmente não seria adotado um detalhamento no nível que aconteceu. Isso 
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somente foi necessário, pois o acionista é um elemento essencial no processo de 

implementação da CSC e poderia ser um dos motivos de fracasso da CSC se não 

houvesse uma comunicação constante com estes demonstrando os resultados.  

A adaptação ou a mudança de sistemas de informação para evitar trabalhos 

manuais, bem como a eliminação de sistemas redundantes em mais de um negócio, 

foi destacado como um desafio em trinta por cento dos casos.  

 

O primeiro ano e meio, a gente trabalhou em 2 sistemas nos serviços 
financeiros e nas áreas de suprimentos e mais na frente fazia a integração 
desses números. Hoje trabalhamos em um único sistema, mas você imagina 
uma virada desse tamanho. Muito, muito, muito esforço. A gente hoje tem a 
operação estável. Acho que esse momento marca para a Central de Serviços 
uma grande virada de integração dos processos sistêmicos e a partir disso, a 
gente tem uma grande jornada de ganhar mais eficiência ainda (Entrevistado 
1) 

 

Todos os motivos alegados como dificuldades, reforçam a importância da 

gestão de mudanças na implementação da CSC, bem como no decorrer de outras 

mudanças que ocorram no decorrer da vida da CSC, com monitoramento contínuo 

para aferir as mudanças foram bem aceitas ou se há oportunidades de melhorias.  

 

4.6 Arranjos organizacionais avaliados e motivos pela não adoção desses 

arranjos 

 

Não foi encontrada uma uniformidade entre os entrevistados sobre os arranjos 

organizacionais estudados por ocasião da adoção da CSC (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Arranjos analisados antes da adoção da CSC 

 
       Fonte: o autor 
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Duas empresas estudaram todos os arranjos possíveis, outras duas não 

avaliaram outros arranjos, além da CSC, pois já havia uma determinação da empresa 

de implementar uma CSC. Já duas empresas avaliaram as vantagens e desvantagens 

do arranjo da CSC e o da centralização no corporativo. Outras duas avaliaram a CSC 

ou sair da centralização, devido os problemas que estava tendo, e retornar para o 

modelo descentralizado.  

 

4.6.1 Terceirizações total e parcial  

 

O cenário da terceirização total foi analisado por quarenta por cento das 

empresas, mas em nenhuma delas foi adotado esse modelo em sua totalidade, 

embora tivessem sido feitos contratos de serviços com terceiros para alguns serviços.  

Os dois principais motivos alegados para não ter adotado a terceirização 

completa foram o custo maior ou igual e a possibilidade de comprometimento da 

imagem da empresa.  

 

Quando criamos o centro de serviços [...] discutimos alguns desenhos de 
CSC. Vamos fazer um full BPO [terceirização total] ou vamos fazer tudo 
dentro de casa? A gente analisou, competência por competência, discutindo 
a melhor forma de atendimento ao negócio. Por exemplo a área de segurança 
[...] a gestão é própria, mas toda a operação é terceiro. Porque a gente 
entende que é um mercado de prestação de serviço maduro e tem empresas 
sólidas que aportam conhecimento. Já outras áreas são 100% próprias 
porque são críticas e específica do negócio e o mercado não tem essa mão 
de obra qualificada ou mesmo se tivesse é algo que a gente não quis abrir 
mão do ponto de vista de competência estratégica. Nos serviços que temos 
competência própria e o mercado também, a gente faz a avaliação do make 
or buy [sic fazer ou comprar], em termos de custo, se faz mais sentido 
contratar ou manter aqui (Entrevistado 1).  
 
Analisamos BPO [terceirização total] mas foi difícil encontrar algum player 
que trouxesse um retorno ótimo entre a qualidade do serviço e custo. Quando 
a gente olha para o mercado global e brasileiro, a gente viu players [sic 
fornecedores] excepcionais que poderiam fazer um trabalho, talvez até um 
pouco melhor do que a gente, mas eles eram muito mais caros [...]. 
Analisamos outros players [sic BPOs], menores com custo igual ou um pouco 
menor que o nosso, porém a qualidade seria inferior. Conclusão, a gente não 
encontrou alguém que tivesse um equilíbrio entre qualidade e preço. Alguns 
serviços, como o da área financeira, vimos que poderiam serem feitos com 
um custo um pouco menor do que tínhamos, mas a maior parte dos serviços 
isso não acontecia (Entrevistado 4).  
 
Fizemos cotação de todos os serviços do CSC com BPO [terceirização] 
medindo custo e qualidade. Na soma geral, de todos os serviços, fica mais 
barato ter o CSC interno entre 20% a 30%, porém alguns serviços 
compensaram [sic] a terceirização. Temos serviços terceirizados como a 
folha de pagamento (Entrevistado 9). 
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Avaliamos todos os serviços se são passíveis de terceirização [...] A 
exemplos de muita terceirização, como o contas a pagar e a renovação de 
seguros onde 80% do esforço humano é terceirizado. Já outros serviços não 
terceirizamos, porque entendemos ser relevantes para o negócio, mesmo 
sendo mais barato fazer fora, como por exemplo o SAC [serviço de 
atendimento ao cliente], pois é onde entra a reclamação do nosso cliente e 
aqui entendemos ser um assunto estratégico para a imagem da empresa 
(Entrevistado 10). 
 

Um ponto destacado por um dos entrevistados é a maior dificuldade na gestão 

contratual, quando pensaram na terceirização completa, devido a altos custos de 

transação relacionados à incerteza do volume de transações futuras que acontece no 

negócio.  

Participamos de uma concorrência de preço para fazer no Brasil, contra um 
terceiro de uma consultoria global fazendo em Manilha ou Costa Rica.[...] 
Ficamos, em termos de preço, um pouquinho melhor, mas o fato de ser 
interno ajudou a gente permanecer interno no Brasil, devido a facilidade de 
gestão contratual [...] Por exemplo, se fosse solicitada alguma coisa nova, 
alguma coisa diferente, não teria que se alterar contrato, não teria que mexer 
com bases burocráticas e negociação dos dois lados [...] Uma outra 
característica é que nosso volume de trabalho varia em função do preço de 
algumas commodities no mercado mundial [...]. Esta variação não é 
previsível. Com isso o número de atividades da CSC varia. Assim teríamos 
que negociar contratos e preço com o terceiro constantemente, o que seria 
possível, mas seria mais complicada a gestão (Entrevistado 4).  

 

Porém apesar de nenhuma empresa ter adotado a terceirização total, oito em 

cada dez entrevistados acreditam que a terceirização parcial ou total está incluída no 

conceito de CSC e entendem que alguns serviços podem ser terceirizados, mas que 

de qualquer forma a CSC deve fazer a gestão do terceiro. 

 

Terceirizamos em torno de 40% de nossos serviços, mas isso não impede de 
que a gestão do terceiro seja da CSC. A responsabilidade sobre a gestão da 
qualidade do serviço é da CSC. Por exemplo o serviço de renovação do 
seguro é 90% terceirizado, porém temos 2 pessoas internas que gerenciam 
100% da reclamação (Entrevistado 10). 
  

Nas entrevistas, foram identificados alguns fatores decisórios para uma 

possível vantagem na terceirização dos serviços (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Fatores decisórios para adoção da terceirização parcial do serviço 
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         Fonte: o autor 

 

“Foi utilizada a terceirização no serviço de manutenção que é técnico e muito 

distribuído. Nesse caso, o custo benefício compensou, mas nos demais processos 

não vimos oportunidade de fazer com menor custo, já que temos volume” 

(Entrevistado 3).  

Serviços que agregam pouco valor para o negócio e/ou são distribuídos e 
precisam serem feitos na localidade [...] como por exemplo: serviço de 
limpeza e manutenção predial são totalmente terceirizados. Experimentamos 
a terceirização do serviço de cobrança a cliente e recrutamento e seleção de 
funcionários, mas em ambos o resultado não foi positivo [sic] e internalizamos 
novamente. Na cobrança aumentamos a inadimplência quando era 
terceirizado e no recrutamento, percebemos que estava havendo um 
processo ruim de captação de recursos (Entrevistado 5). 
 
Não fizemos a terceirização até o momento, pois tínhamos oportunidades e 
estávamos amadurecendo a CSC, mas nesse momento estamos analisando 
a terceirização de um de nossos serviços. Na maior parte dos serviços, nossa 
holding, exige alguns controles específicos, que fazem com que o custo do 
terceiro fique muito alto, pois foge do padrão deles. Mas existe alguns 
serviços que isso não acontece [sic onde não é exigido controles fora do 
padrão de mercado dos BPOs] e que a terceirização possa a valer a pena, 
pois não temos escala suficiente (Entrevistado 6). 
 

“A vantagem da terceirização é a facilidade de reposição de vaga [...] temos 

negócios com muita sazonalidade e precisamos de muitas pessoas por pouco tempo. 

Esses casos terceirizamos praticamente 100%” (Entrevistado 10).  

 

4.6.2 Descentralizado no negócio  

 

Os principais motivos alegados para não adotar o modelo descentralizado no 

negócio estão diretamente relacionados aos principais motivos das empresas para a 
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criação da CSC, sendo eficiência em custo, melhoria dos controles e qualidade, 

conforme tabela 10.  

 

Tabela 10 - Motivos alegados para não ter o arranjo descentralizado no negócio 

 
            Fonte: o autor 

 

Na amostra analisada, têm-se algumas empresas que possuem muitas 

unidades no Brasil. Esta ampla capilaridade tornava, segundo alguns entrevistados, 

mais complexo o controle, mas principalmente tinha-se maior dificuldade de 

implementar um processo administrativo único.  

"Empresa queria um modelo administrativo padronizado nas lojas e com SLAs 

de prestação de serviço, bem como reduzir custos. Entrei com a incumbência, já 

decidida de implementar um CSC" (Entrevistado 3). 

 

Temos 97 unidades [...] um dos principais problemas eram a demora no 
fechamento contábil [...] e compliance (melhoria da governança), pois eram 
enviadas pelas unidades de negócio para a contabilidade informações de 
formas diferentes [...]. Tínhamos dificuldade de padronizar um único modelo 
administrativo para todas as unidades. [...] A auditoria externa era feita por 
amostragem em 30% das unidades. Hoje a auditoria é feita em 2 a 3 semanas 
por ano para todas as unidades” (Entrevistado 2). 
 

Um entrevistado destacou a dificuldade de implementar um sistema de gestão 

único com um modelo descentralizado.  

 

A central de serviços tem muito mais incentivo e direcionamento para 
padronização de processos e para a organização das atividades [...] tínhamos 
a característica do mesmo serviço ser executado por mais de uma unidade 
de negócio e de forma diferente [...] a implementação do ERP da SAP 
[sistema de gestão] foi o motivador para a criação da CSC (Entrevistado 10). 
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A perda de escala, no arranjo descentralizado, é um dos principais 

alavancadores para as empresas que objetivam a eficiência em custo adotarem a 

centralização. Além disso, a maior escala propicia, em alguns casos, a adoção de 

tecnologias que não seriam viáveis economicamente com pequena escala.  

“Nos EUA, onde fica o CSC para países da América do Norte e Central, o 

processo foi da migração de modelo descentralizado para a consolidação no CSC. A 

redução deles foi de 40%” (Entrevistado 4). 

 

4.6.3 Centralizado no corporativo  

 

Os principais motivos alegados para abandonar o modelo centralizado são 

descritos na Tabela 11 e percebe-se que noventa por cento das empresas fizeram a 

centralização de todos ou alguns serviços corporativos antes de adotar o arranjo da 

CSC. Para alguns dos entrevistados, o principal motivo foi aumento de eficiência.  

 

Tabela 11 - Motivos alegados para não adotar o modelo centralizado  

 
 Fonte: o autor 

 

Três dos respondentes alegaram que o principal motivo para a criação da CSC 

foi a redução do custo. Segundo eles, a eficiência se deu a partir da melhoria do 

processo com visão intradepartamental, ou seja, a adoção do processo mais eficiente 

para a empresa em vez do modelo mais eficiente para o departamento. Também 

identificaram a possibilidade de redução de equipe de gestão e a adequação dos 

cargos por complexidade da atividade.  

 

Fizemos dois movimentos. Já havíamos centralizado nos anos 2000 nos 
departamentos e tivemos muitos ganhos financeiros... Em 2019 criamos o 
CSC [...]. Ao passarmos do modelo centralizado para o CSC [...] tivemos mais 
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10 a 15% de redução de despesa [...]. As principais razões para a eficiência, 
foram a implementação da visão de processo END2END  [jargão de CSC 
mencionado no item 6.2 deste trabalho], onde eliminamos ineficiências de 
trabalho que haviam entre departamentos [...]. Antes, por exemplo uma 
melhoria na área de suprimentos, gerava uma piora no processo de entrada 
de fatura, da área fiscal. Para compras era ótimo simplificar o processo de 
impostos no pedido, mas isso gerava uma piora na área fiscal que fazia a 
revisão de toda a fatura. O segundo e talvez maior ganho de eficiência foi a 
redução e otimização da equipe de gestão [...] também verificamos que havia 
funcionários muito especializados e com maiores salários fazendo atividades 
simples e complexas. Ao separarmos pudemos colocar os funcionários nos 
cargos adequados para a complexidade da função (Entrevistado 4).  

 

Ainda sobre eficiência, um dos entrevistados apontou que a motivação para a 

adoção da CSC é que ela é cobrada pela organização para ser eficiente. Para ele, no 

departamento corporativo se mistura atividades estratégicas e operacionais e com 

isso se perde o foco em eficiência.  

 

As áreas financeiras e RH já eram centralizadas. Faturamento era 
descentralizado. Decidimos criar a CSC em vez da centralização para ter uma 
entidade que o motivo de existir é a eficiência. Por exemplo, o motivo de uma 
área contábil existir é garantir os fechamentos e o compliance adequado. O 
da área financeira de conseguir os financiamentos adequados e pagar e 
receber, mas o principal não é eficiência. Você pode ter áreas financeiras 
muito eficientes e outras não. Agora, quando você tem a CSC, produtividade 
é meta. Custo por transação é um dos principais drivers [impulsionadores], 
Qualidade é drive. E a razão de existir é fazer com menor custo e com 
qualidade medida com SLAs. Uma área de finanças pode ter SLA, mas não 
tem isso no sangue [sic] [Entrevistado 7]. 
 

Outro grupo de entrevistados alegou que o principal motivo do abandono do 

modelo centralizado foi referente à baixa padronização e qualidade do serviço 

prestado e à falta de visão do cliente.  

 

Embora os serviços fossem anteriormente centralizados, como por exemplo 
RH, financeiro e contábil, não existia padronização, não tinha um portal de 
serviço, era tudo via e-mail. Não tinha SLA para nada. Quem gritava [sic] mais 
ganhava primeiro. Se a pessoa tinha um conhecimento maior com a pessoa 
que ela estava acessando, era primeira a ser atendida. Não tinha indicador 
de atendimento e performance [Entrevistado 5].  
 

Um dos entrevistados afirmou que a separação da atividade estratégica da 

operacional do corporativo trouxe maior foco deste na estratégia. 

  

O primeiro movimento foi de centralização dentro das próprias áreas que de 
alguma forma detinham o conhecimento ou parte do conhecimento da 
atividade centralizada ou tinha uma relação direta com aquela centralização. 
Em 2014 criamos a CSC e uma estrutura de diretoria porque entendeu-se 
que em muitas das áreas corporativas tinham como razão de existir focar no 
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negócio ou estratégia, como prospecção de novos negócios ou na gestão do 
produto, do que nos aspectos operacionais. A CSC atua como uma fábrica, 
trabalhando muito forte, com excelência operacional, buscando uma 
maturidade no processo, desde documentação, automatização até a 
apuração de indicadores de performance [...]. Então foi feito essa 
segmentação para que se tivesse foco na operação como se fosse fabril 
[Entrevistado 10]. 
 

 

4.7 Estruturas organizacionais nas CSCs 

 

Oitenta por cento das empresas entrevistadas possuem a CSC como uma 

unidade corporativa e no modelo encontrado na literatura, ou seja, como sendo uma 

empresa especifica para este fim ou um departamento exclusivo que gere os  serviços 

compartilhados (SCHULMAN et al., 2001).  

Porém, em dois casos, percebeu-se uma estrutura diferente. Uma das 

empresas chama de CSC toda a estrutura de serviços de apoio existentes no grupo 

empresarial.  

Nela, estão compreendidos tanto os serviços de suporte administrativos 

financeiros quanto de apoio operacional do negócio, como logística de caminhões, 

filmagem e etc. e tem uma estrutura de diretoria, subordinada ao presidente da 

empresa, que se assemelha a uma estrutura corporativa. 

Nessa estrutura todos os serviços utilizam as características de CSC, como 

controle de SLA, melhoria contínua, comparativo de custos com o mercado, foco em 

eficiência, padronização de processos, compartilhamento de recursos entre as 

empresas do grupo empresarial, cobrança do serviço como um prestador externo, e 

reuniões de acompanhamento de performance com o negócio entre outros.  

O segundo caso é de um grupo empresarial que possui várias empresas em 

diversos setores da economia. Em muitas dessas empresas, o volume processado é 

baixo. A empresa criou uma estrutura corporativa subordinada à vice-presidência 

financeira, com gerências corporativas de jurídico, recursos humanos, financeira, 

tecnologia entre outros, além de uma estrutura de planejamento e gestão.  

Abaixo de cada gerência, estão segregados, por coordenação, serviços 

transacionais que eles chamam de CSC. Por exemplo, abaixo da gerência de recursos 

humanos existe uma coordenação de CSC de recursos humanos, abaixo da gerência 

contábil existe uma coordenação de CSC contábil, e assim por diante.  
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A gerência de planejamento e gestão controla os custos de todas as 

coordenações chamadas de CSC e o serviço não é obrigatório para todas as 

empresas, podendo cada empreendimento do grupo escolher quais serviços quer usar 

e quais quer terceirizar ou deixar descentralizado, porém todos os negócios, 

processando ou não na CSC, devem obedecer às políticas e à governança do grupo. 

O uso da estrutura corporativa é obrigatório.  

 

4.8 Características das CSCs  

 

Pode-se dizer que foi confirmado com a maior parte dos entrevistados as 

características padrões de CSC vistas na literatura, conforme tabela 12.  

 

Tabela 12 - Utilização de contrato, cobrança de custo, obrigatoriedade do serviço e 

uso de KPI, rotinas de monitoramento pelo negócio  

 
     Fonte: o autor 

 

Setenta por cento dos entrevistados confirmaram que possuem acordo formal 

entre o CSC e a unidade de negócio. Já o SLA e indicadores de desempenho é 

existente em 8 em cada 10 empresas. Setenta por cento delas realizam rotina de 

monitoramento de performance com o negócio que acompanha indicadores e 

discutem oportunidades. Já cem por cento dos entrevistados afirma que realizam a 

padronização de processos e possuem equipe para realizar melhoria contínua dos 

processos.  

 
Nós temos contrato formal assinado, inclusive pelo jurídico [...] com cláusulas 
de SLA de atendimento por serviço, por exemplo folha de pagamento calcular 
até o dia x, fechamento contábil entregar em x tempo, assertividade no contas 
a pagar de y, retorno de pagamentos de até no máximo de w% [...] dá 
visibilidade para os responsáveis verem e auditarem o CSC. Acho bom, pois 
faz com a que a gestão de serviço fique antenada [sic] [Entrevistado 2]. 
 



68 
 

Foram encontrados apenas 30% dos entrevistados que realizam a cobrança 

pelo serviço prestado por repasse, através de um sistema de custeio. A maioria realiza 

a cobrança por rateio simples, utilizando uma métrica como rateio por faturamento do 

negócio.  

 “Achamos melhor fazer o custeio por verticais, como por exemplo financeiro, 

contábil, recursos humanos, TI [...] Esse custeio é controlado pela área financeira da 

empresa (Entrevistado 4). 

 

Não acreditamos que o repasse [sic cobrança do serviço ao negócio] seja a 
melhor forma. Temos outras formas de controlar se estamos sendo eficientes 
e tendo qualidade sem precisar fazer o repasse. É uma dificuldade muito 
grande você fazer custeio por transação. Temos uma linha de nossos custos 
nos negócios. Eles conseguem ver o nosso custo e conseguimos abrir os 
custos, sem precisar calcular custo a custo por serviço (Entrevistado 7). 

 

4.9 Satisfação dos clientes das CSC  

 

Com relação à medição da satisfação do cliente pelo serviço, oitenta por cento, 

utiliza dois instrumentos principais para medir a satisfação do cliente, sendo eles: as 

reuniões mensais com clientes chaves do negócio para avaliação de SLA e a 

percepção de satisfação, além disto, a pesquisa anual de satisfação enviada para 

todos os clientes.  

 

Tem avaliação anual, e reuniões de avaliação trimestral com responsável 
pelo negócio. Nas reuniões trimestrais são discutidos pontos de 
oportunidade, prioridades de projetos. Mensalmente são discutidos os SLAs 
macros de cada processo com os diretores (Entrevistado 4). 
 
Temos NPS  em torno de 85 avaliado por atendimento. Além disso tínhamos 
reuniões periódicas, com avaliação qualitativa dos representantes dos 
negócios (Entrevistado 5). 
 

Trinta por cento das empresas utilizam índice de satisfação por atendimento. 

“Temos pesquisa de satisfação por chamado onde atingimos satisfação de 95% e 

pesquisa anual onde estamos com avaliação em torno de 80 em uma escala de 100. 

Prefiro a pesquisa anual, que dá uma visão mais geral sobre o tema” (Entrevistado 5). 

Oitenta por cento das empresas possuem forma estruturada de medição e 

disponibilização para seu cliente dos resultados da satisfação do serviço. A maior 

parte dos entrevistados utiliza pesquisas de satisfação anuais. Também é utilizado, 

por alguns, a medição da satisfação em cada serviço utilizado e por fim identificou-se 
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um caso, onde é feito de três em três anos uma pesquisa de satisfação realizada por 

uma empresa externa e onde a CSC somente tem acesso ao resultado final 

 

De dois em dois anos é chamada uma consultoria externa para medir a 
satisfação. Saímos de um NPS [sic] Net Promoter Score. Técnica que utiliza 
a medição de satisfação do cliente em uma escala de 1 a 100] de 64 no 
segundo ano, para 78 no terceiro ano e 84 no quinto ano (Entrevistado 2). 

 

Segundo este entrevistado a pesquisa de satisfação sendo feita por uma 

empresa externa se mostra interessante, pois são analisados alguns aspectos que a 

CSC não fazia avaliação e eleva sua qualidade.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Nessa seção será apresentada uma discussão, dividida em tópicos, 

confrontando os achados com o referencial teórico e serão abordadas algumas 

hipóteses sobre esses achados.  

 

5.1 Motivos alegados para a adoção da CSC e os resultados alcançados  

 

Ao analisar a amostra de 10 empresas identificou-se que noventa por cento 

afirmaram que o desempenho atual das CSCs corresponde às intenções alegadas 

para a sua adoção e que os resultados foram obtidos entre um e três anos após a 

criação da CSC.  

Foram identificados dois principais motivos para as empresas terem adotado o 

arranjo da CSC, sendo eles a eficiência em custo e o aumento de controle.  

O principal motivo para cinquenta por cento dos entrevistados foi a eficiência 

em custo e esse número ainda cresce para sessenta por cento, se forem considerados 

os entrevistados que destacaram dois motivos principais para a adoção da CSC - a 

eficiência em custo e o aumento de controle. Ver tabela 4. 

Considerando que sessenta por cento dos entrevistados afirmaram que houve 

a redução média de 25% nos custos, e que estes percentuais coincidem com o 

encontrado na literatura (QUINN, BARBARA; COOKE, ROBERT; KRIS, 2000), 

entende-se que há um forte indício de que a CSC é um fator positivo de redução de 

custo nas empresas brasileiras e o arranjo deve ser considerado como favorável à 

eficiência operacional.  

O ganho de escala obtido com a consolidação dos serviços em um único lugar 

é um fator comum relatado pelos entrevistados, mas isso também poderia ser obtido 

no modelo centralizado no corporativo. Por isso, é preciso analisar os motivos 

alegados pelos entrevistados que justificam que o modelo da CSC é mais eficiente 

que o centralizado no corporativo. Serão discutidas as diferenças entre estes modelos 

no tópico 5.4.3 Centralização.  

O segundo principal motivo para a empresa ter adotado o arranjo da CSC, 

conforme trinta por cento dos entrevistados, foi o aumento de controle.  

O alto percentual de empresas que têm o aumento do controle, como um dos 

principais motivos, leva à reflexão de que isso seria um movimento particular das 
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empresas sediadas no Brasil, que, por alguma razão a ser identificada, faz com que a 

alta gestão deseje ter mais controle do que empresas sediadas fora do país, visto que 

não é encontrada na literatura sobre CSC este motivo em destaque.  

Portanto, este achado deve ser investigado em outras pesquisas e levanta três 

hipóteses para se ter no Brasil essa alta necessidade de controle.  

A primeira hipótese é em função da grande distribuição geográfica brasileira e 

a complexidade tributária e trabalhista. O Brasil é o quinto maior país em extensão 

territorial no mundo, atrás apenas de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Tem 

27 unidades da federação e 5.570 municípios (IBGE, 2022). Ao todo, entre impostos 

federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o país possui uma lista de 92 

tributos vigentes (PORTALTRIBUTARIO, 2022).  

A complexidade trabalhista é oriunda da quantidade de acordos trabalhistas 

que possam existir para diferentes classes de trabalhadores. E esta complexidade 

tributária, trabalhista e, consequentemente, contábil foi a alegação de dois dos 

entrevistados, que declararam o desejo de aumento de controle, por parte da alta 

gestão de suas empresas, visto que elas possuem uma grande quantidade de 

unidades em várias regiões do território brasileiro e estão sujeitos a diferentes critérios 

tributários e exigências das três esferas do governo, sendo elas federal, estadual e 

municipal.  

Segundo eles, a consolidação dos serviços na CSC permitiu a alocação de 

profissionais especializados nas áreas: tributária, contábil, cadastro de materiais, 

entrada de notas fiscais e pagamentos, que antes estavam dispersas em vários 

departamentos corporativos ou no negócio. 

Com um sistema tributário complexo, as auditorias interna e externa também 

ficam facilitadas, pois são realizadas em apenas um único departamento da empresa, 

a CSC.  

 A segunda hipótese para o aumento de controle nas organizações relaciona-

se à diferença de cultura organizacional dentro da empresa. Um entrevistado alegou 

que o aumento de controle foi necessário para unificar a cultura organizacional, já que 

a empresa teve um rápido crescimento através de aquisições de empresas com 

culturas organizacionais diversas. Estas diferentes culturas criavam um dificultador 

para uniformização dos processos da empresa e a geração das informações 

gerenciais e contábeis.  
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A terceira hipótese está ligada a fatores da cultura nacional brasileira, que 

influenciam a gestão de empresas no país. Hofstede (2001)  realizou um estudo por 

meio do qual buscou compreender como a cultura difere entre cada país e como essas 

diferenças impactam em sua performance e em seu desenvolvimento. Ele definiu 

cultura como uma programação coletiva da mente, considerando que a cultura seria 

para a coletividade humana o que a personalidade é para o indivíduo (HOFSTEDE, 

2001).  

Foram identificadas cinco dimensões independentes sobre a diferença entre as 

culturas nacionais, mas as dimensões cruciais na cultura nacional são a distância de 

poder e a aversão à incerteza. “A primeira responde à pergunta de quem decide o 

quê, e a segunda responde à pergunta de como alguém pode assegurar o que deve 

ser feito será feito” (HOFSTEDE, 2001, p. 375, tradução nossa). 

Para o autor, estas duas dimensões impactam na forma como as organizações 

fazem o planejamento, o orçamento e o controle, pois essas práticas de gestão estão 

relacionadas à distância de poder e à aversão a incerteza e impõem normas na 

organização.  

Em relação ao Brasil, os estudos de Hofstade (2001) concluíram que, em 

relação a vários países, se tem no Brasil uma alta distância de poder e alta aversão à 

incerteza. Como essa discussão não é o objetivo desta pesquisa, sugere-se pesquisas 

futuras para identificar se fatores culturais brasileiros podem influenciar na tomada da 

decisão pelo modelo da CSC, pois ele permite a realização de maior controle.  

Concluiu-se neste primeiro tópico que a CSC é um arranjo que pode alavancar 

a eficiência em custo nas empresas, bem como permite a governança e o aumento 

do controle, já que o modelo tem como características a padronização dos processos, 

os indicadores para medição de performance e os acordos de níveis de serviços 

definidos e acompanhados pela organização e pelos clientes da CSC, o que facilita a 

governança do processo e o aumento do controle.  

 

5.2 Outros motivos alegados para a adoção da CSC  

 

Além dos dois principais motivos citados anteriormente, eficiência em custo e 

aumento de controle, foram identificados outros motivos alegados para a criação da 

CSC, sendo eles: padronização de processos, citado por nove entre dez 
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entrevistados; aumento da qualidade na prestação de serviços do suporte e ampliação 

da automação, citados por 50% dos entrevistados. 

Confrontando estes motivos alegados pelos entrevistados para adoção da 

CSC, percebe-se características semelhantes ao encontrado na literatura, conforme 

descrito por  Janssen e Joha (2006) e Bergeron (2003), que afirmam que com a CSC, 

através da consolidação de serviços obtida com a economia de escala, elimina-se 

funções redundantes utilizando a padronização do processo.  

Já sobre os motivos do aumento da qualidade na prestação de serviços do 

suporte e a ampliação da automação, eles são abordados na literatura por autores 

como Schulman et al. (2001), que afirmam que a CSC deve atuar como se fosse uma 

empresa prestadora de serviços, com foco em eficiência e qualidade para atividades 

de suporte operacionais com KPIs e SLA. Isso permite o acompanhamento do negócio 

e o aumento de soluções tecnológicas para otimização de processos, focalizando na 

melhoria contínua das operações.  

Os motivos de padronização de processos, focando em melhoria contínua, o 

uso de tecnologia para otimização do processo e acompanhamento dos negócios da 

qualidade e performance do serviço devem ser entendidos como elementos 

intrínsecos de uma CSC, ou seja, sem eles a CSC não é uma CSC. Será apenas um 

agrupamento de serviços e não atingirá os objetivos.  

A eficiência em custo pode ser atingida, mas, se para isso a qualidade para o 

negócio for prejudicada, o modelo tenderá a ser fracassado, conforme visto na 

pesquisa de Ulbrich, Frank e Borman (2012), que verificou que um dos maiores 

motivos de fracasso de CSCs é quando a motivação foi gerada apenas buscando 

ganhos financeiros e tendo pouco foco na experiência e nas necessidades do cliente.  

Tanto a qualidade para o negócio quanto a eficiência não serão atingidas se 

não houver a padronização do processo e uso da tecnologia. Estes elementos se 

interrelacionam.  

Isso foi confirmado por oito dos dez entrevistados, que informaram que têm 

estas características na sua CSC e elas são essenciais para o sucesso. A única CSC 

que informou que não atingiu seus objetivos, declarou que não tem estas 

características consolidadas e entende que isso foi um dos principais fatores 

identificados para não ter atingido os objetivos esperados pela empresa.  

Concluiu-se que as características de padronização de processos, a qualidade 

na prestação de serviços e o aumento da automação não devem ser entendidas como 
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motivos para a adoção da CSC, mas elementos essenciais para que haja a 

diferenciação do arranjo da CSC perante os demais arranjos, como centralizados no 

corporativo e descentralizados no negócio, que serão discutidos mais adiante.  

Nas entrevistas também aparecem dois outros motivos ainda não discutidos, 

sendo eles: utilizar a CSC para que o negócio tenha maior foco no core-business e 

usar o corporativo para dar foco na estratégia. Esses dois motivos, apesar de serem 

citados na literatura como motivos para a adoção das CSC e terem sido mencionados 

nas entrevistas por 40% e 30% dos entrevistados respectivamente, chamou a atenção 

de que em apenas um caso o foco do negócio no core business foi mencionado como 

um dos motivos principais para a adoção da CSC.  

Nos demais casos, os entrevistados afirmaram que eles foram conseguidos 

após a criação da CSC, mas que não eram o desejo principal da empresa e nem o 

motivo para a criação da CSC em suas empresas.  

Essa discrepância, entre a literatura e os achados nas entrevistas, remete à 

possibilidade de que a alta gestão das empresas brasileiras ainda não reconhecem a 

CSC como um arranjo que permite a realização desses dois objetivos. Isto poderia 

estar associado a alguns fatores que devem ser investigados em pesquisa futura.  

A primeira hipótese, com relação aos motivos que fazem os dirigentes não 

relacionarem a CSC a dar ao negócio maior foco no core-business, poderia estar 

associada a alguns pontos encontrados na literatura, tais como: o medo do negócio 

perder com a CSC, a flexibilidade das necessidades particulares do negócio e na 

escolha sobre a alocação de recursos para apoiar as suas prioridades (JANSSEN, 

JOHA, 2006).  

Esta hipótese é relativamente confirmada diante da alegação de quatro 

entrevistados que citaram que, da adoção até o amadurecimento da CSC, a unidade 

de negócio via com desconfiança a retirada de profissionais que trabalhavam há anos 

no negócio, bem como a necessidade de se adequar a uma padronização de 

processos com critérios definidos de SLA onde unidades mais rentáveis desejavam 

um atendimento diferenciado.  

Segundo estes entrevistados, o negócio somente começou a mudar a imagem 

sobre a CSC, e passou vê-la como um prestador de serviço eficiente e de qualidade, 

após perceber que o nível de qualidade não piorou, mas melhorou. Isso reforça de 

que a CSC tem que ter como característica o foco no cliente e na qualidade. Não pode 

ser vista, apenas, com um arranjo para eficiência em custo e aumento de controle.  
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Com relação aos motivos que fazem a alta gestão das empresas resistirem em 

pensar no modelo da CSC como um fator que pode fazer com que o corporativo 

concentre o seu esforço nas decisões estratégicas, têm-se algumas hipóteses que 

devem ser também serem investigadas em outra pesquisa. 

A primeira hipótese está associada à visão de que a área especialista no 

assunto conduziria melhor a prestação do serviço, por exemplo, o gerente financeiro, 

que tem mais conhecimento técnico para prestar serviço de contas a pagar ou receber 

do que um gestor de CSC, mesmo que este tenha competências no campo de 

finanças. Esta hipótese foi mencionada por um dos entrevistados, pois houve este 

questionamento por parte de um gestor do corporativo.  

A segunda hipótese está ligada à possibilidade de perda de poder do gestor do 

corporativo. Em uma cultura nacional, com alta distância de poder e aversão à 

incerteza, conforme mencionada nos estudos de Hosfstede (2001), pode-se gerar 

sistemas mais complexos de gestão. Talvez a quantidade de funcionários que está 

ligada à estrutura hierárquica demonstre um símbolo de poder. Esta hipótese também 

tem correlação com os estudos de Williamson (1975) na TCT.  

Esse autor argumenta que o comportamento oportunista pode ocorrer também 

dentro da organização. “os gestores da firma, podem fazer um esforço para manipular 

o sistema, com vistas ao atendimento dos interesses individuais e coletivos dos 

gerentes afetados” (WILLIAMSON, 1975, p. 125).  

Esta hipótese foi levantada a partir de duas entrevistas, em que os 

respondentes afirmaram que até a CSC atingir a sua maturidade, que levou de um a 

três anos, havia o pedido, por parte dos gestores do corporativo, para que retornasse 

para seus departamentos corporativos alguns serviços que haviam sido transferidos 

para a CSC. Após o amadurecimento da CSC, os questionamentos acabaram ou 

reduziram devido à ausência de uma justificativa plausível.  

Concluiu-se que independentemente das hipóteses levantadas, confirma-se a 

necessidade de uma “estrutura de gestão”, chamada por Williamson (1975) de 

governance structure, direcionada para a coordenação das transações entre os 

agentes, visando à diminuição dos custos e à manutenção da qualidade, que no caso 

das CSCs estaria associado aos SLAs, KPIs e acompanhamentos de performance 

pelo negócio e corporativo tanto dos serviços realizados internamente ou 

terceirizados.  
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5.3 Serviços executados nas CSCs  

 

Foi confirmado que os serviços executados nas CSCs têm características 

similares ao que encontramos na literatura. São atividades codificáveis, ou seja, que 

podem ser definidos padrões e procedimentos de execução (ŠINDELÁŘ, JANASOVÁ, 

2020). São serviços não estratégicos, rotineiros e repetitivos (SCHULMAN et al., 

2001). A maior parte dos serviços executados está presente originalmente em 

atividades de suporte presentes nas áreas financeira, contábil, de recursos humanos, 

de faturamento, fiscal e facilities. 

 

5.4 Motivos alegadas para a não adoção dos outros arranjos (terceirização, 

centralização no corporativo e descentralizado no negócio)  

 

A pesquisa chamou a atenção para um achado importante com relação aos 

motivos pelos quais não foram escolhidos os modelos centralizados no corporativo ou 

o descentralizado. Nove dos dez entrevistados afirmaram que os serviços executados 

nas suas CSCs já haviam sido centralizados total ou parcialmente, e também já 

haviam sido operados descentralizadamente antes da centralização.  

Este achado reforça a importância do arranjo da CSC nas empresas dos 

entrevistados, a partir de necessidades que já estavam presentes nestas 

organizações, que buscaram resolver através da CSC. Já o arranjo terceirizado é visto 

pelas empresas, conforme encontrado na literatura, como complementar a CSC, ou 

seja, não se entende a terceirização como um arranjo fora do escopo dos serviços de 

uma CSC.  

A seguir serão apresentados os motivos que fizeram as empresas, segundo o 

ponto de vista dos gestores das CSCs, adotarem o arranjo da CSC em vez da 

centralização no corporativo ou a descentralização no negócio e porque a 

terceirização é entendida como o mesmo arranjo da CSC.  

 

5.4.1 Terceirização 

 

No entendimento dos entrevistados não existe uma diferenciação entre o 

arranjo da CSC e a terceirização, sendo que para eles, ambos devem fazer parte da 
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CSC. O fato de o serviço ser feito de forma terceirizada ou internamente é indiferente, 

pois a empresa tem a necessidade de gerenciar o serviço.  

Esta ideia é equivalente ao encontrado na literatura sobre CSC, pois vários 

autores consideram a CSC como um tipo específico de tercerização interna, sendo 

indiferente para o cliente interno como o serviço é feito (PAAGMAN et al., 2015). Além 

disso, deve existir uma estrutura de governança do serviço (WILLIAMSON, 1985), que 

pode ser feita pela CSC (QUINN; COOKE; KRIS, 2000).  

A vantagem para o cliente interno, desta governança ser feita pela CSC, é de 

ter um único canal de atendimento, podendo ter  serviços sendo feitos de forma interna 

e outros externos dependendo do que é mais vantajoso para a empresa. 

É importante destacar que existem dois tipos de terceirização. A chamada no 

jargão de CSC de full BPO [sic] (Business Process Outsourcing, ou em português 

terceirização de todos os serviços), ou a terceirização de alguns serviços, chamada 

de BPO.  

Com relação ao full BPO, verificou-se que quarenta por cento das empresas 

analisaram a terceirização total, porém nenhuma encontrou vantagens na adoção 

deste modelo, contudo oitenta por cento das empresas usam ou veem a possibilidade 

de uso da terceirização em alguns serviços. 

O modelo da terceirização total foi rejeitado nestas empresas por três motivos, 

que podem variar de acordo com o serviço que é prestado na CSC: custo maior ou 

igual; possibilidade de comprometimento da imagem da empresa; e maior dificuldade 

para gestão contratual.  

Os entrevistados não encontraram BPOs em que o custo de prestação de todos 

serviços fossem menores e na qualidade igual ou maior que a existente, mesmo no 

caso de uma empresa que pesquisou BPOs localizados em países com custo de mão 

de obra mais baixo.  

Porém eles encontraram alguns serviços, onde o custo era menor e tinham a 

mesma qualidade, ou seja, perceberam a vantagem de terceirizações com parceiros 

diferentes, bem como o uso de alguns serviços sendo feitos de forma interna na CSC. 

Com isso pode-se concluir que um BPO único, para todos os serviços, não foi 

visto como vantajoso pelos entrevistados quando se considera apenas eficiência em 

custos.  

O item comprometimento da marca ou imagem da empresa foi o segundo 

motivo para não adotar o BPO completo. Para parte dos entrevistados, alguns 



78 
 

serviços não devem ser terceirizados, pois estão ligados à estratégia da empresa e 

devem serem feitos internamente com pessoas que tenham a mesma cultura 

organizacional.  

Um exemplo citado é de uma das empresas que tem em sua estratégia o 

atendimento diferenciado para o seu cliente externo. Eles entendem que algumas 

atividades, como a central de atendimento ao cliente externo, que são normalmente 

terceirizadas no mercado, devem ser feitas por funcionários da empresa, já que a 

empresa tem a imagem de sua marca associada a serviços diferenciados para o 

cliente externo.  

Por isso, eles afirmam que a central de atendimento é um canal importante de 

comunicação com o cliente externo e que deve ser feita por equipes que tenham a 

mesma cultura organizacional e não devem ser terceirizados, além disso é a primeira 

entrada para reclamações que é uma fonte de melhoria para aumentar ainda mais a 

diferenciação da marca. 

O terceiro motivo alegado para não adotar a terceirização completa é a 

dificuldade de gestão contratual. Este caso foi citado por dois entrevistados. As 

dificuldades relatadas foram: ter apenas um único provedor, perder o conhecimento 

interno sobre o serviço, e em caso de conflitos com o BPO, ter dificuldade do distrato 

contratual, devido à dependência criada.  

O contrato do serviço seria muito complexo para salvaguardar problemas 

possíveis e formas de saída. Este item coincide com o que foi verificado na literatura 

sobre contratos completos, ou seja, de que é muito difícil um contrato jurídico que 

mitigue todas as possibilidades de conflitos (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997). 

Mas a terceirização de alguns serviços é entendida pelos entrevistados como 

um mecanismo importante de eficiência para as CSCs, tendo duas das empresas com 

mais de quarenta por cento de seus serviços, sendo feitos de forma terceirizada.  

A partir das entrevistas pode-se identificar alguns critérios que tornam a 

terceirização vantajosa. O primeiro critério é quando há baixo volume de transações 

de serviços e/ou existem provedores externos, com mais tecnologia ou conhecimento, 

que conseguem realizar o serviço com menor custo e com igual ou maior qualidade. 

O segundo critério é quando não existe conhecimento interno para realizar a tarefa e 

existem provedores de soluções especialistas no mercado.  

O terceiro critério é quando a CSC possui serviços afetados pela sazonalidade 

do setor da empresa, por exemplo o caso de uma das empresas entrevistadas, onde 
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a quantidade de verificações para a disponibilização de crédito para clientes externos 

aumenta consideravelmente em época de colheita agrícola e reduz nos demais 

períodos do ano.  

O quarto critério é relacionado a serviços onde há pouco valor agregado e alta 

rotatividade de profissionais, como serviço de limpeza.  

O quinto critério diz respeito a serviços que precisam serem feitos de forma 

presencial e onde há dispersão deste serviço em muitas localidades, ou seja, perde-

se a economia de escala. Um exemplo seria o serviço de manutenção predial ou de 

atendimento presencial de técnicos de tecnologia da informação.  

Duas empresas também destacaram que começaram ou pensam em realizar a 

terceirização, após já terem acertado o processo e conseguido os ganhos mais fáceis 

de serem obtidos, como a eliminação de redundâncias do processo e a simplificação.  

Esta característica é similar ao encontrado na literatura, que sugere que as 

organizações devam criar o CSC, cem por cento interno antes de terceirizar, assim 

elas compreendem os custos, os problemas e os desempenhos esperados e, quando 

decidirem terceirizar, irão fazê-lo em etapas e por processo (QUINN; COOKE; KRIS, 

2000). 

 

5.4.2 Descentralização 

 

Durante as entrevistas, verificou-se que foram três os principais motivos para o 

abandono do modelo descentralizado. Os dois principais mencionados foram a 

ineficiência financeira, com a perda da economia de escala e eliminação de 

redundância de funções, conforme também mencionado na literatura (JANSSEN, 

JOHA, 2006), e a dificuldade de padronização de processos, principalmente nas 

empresas que possuem muitas unidades no território brasileiro.  

Nestes casos, as empresas tinham morosidade para consolidar suas 

informações financeiras, devido aos diferentes critérios de alocação contábil usados, 

principalmente na área de entrada de notas fiscais, gerando ineficiências fiscais e 

multas tributárias.  

Esta dificuldade de alocação contábil está relacionada à complexidade 

tributária e trabalhista brasileira, já mencionada anteriormente, que exige cargos 

especialistas que seriam onerosos se fossem alocados em todas as unidades do 

negócio. Foi identificada a redução de pagamentos de multas tributárias ou erros de 
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alocações contábeis, tornando inclusive o processo de fechamento contábil mensal 

das empresas mais ágil, o que era um problema, pois o mercado e acionistas exigem 

uma apresentação dos resultados da empresa, logo na primeira semana do mês 

seguinte. 

Ao centralizar no CORP ou alocar o processo na CSC, contribui-se para 

simplificar a governança, já que o processo fica centralizado em um único lugar e é 

facilmente auditável, tanto pela centralização em um único lugar quanto pela 

interlocução com um único representante que responde para a auditoria como um 

todo.  

Também percebeu-se que o modelo centralizado no CORP ou consolidado na 

CSC facilita a padronização do processo, que acaba sendo fundamental para atingir 

os principais motivos que fazem a CSC e a centralização serem adotadas, ou seja, 

controle/ governança, aumento da qualidade e eficiência em custo. 

Os entrevistados que pertencem a um grupo empresarial, que possuem 

empresas atuando em mais de uma área de negócio, informaram que além dos 

ganhos com economia de escala, foi possível reduzir redundância de recursos.  

Uma das empresas, informou que o mesmo serviço era feito de forma diferente, 

por diferentes equipes administrativas em cada empresa do grupo. A padronização do 

processo para as diversas empresas do grupo eliminou a redundância de equipes no 

grupo empresarial para fazer o mesmo serviço e unificou os critérios e políticas de 

governança entre todas as empresas do grupo, aumentando assim a eficiência em 

custo, com ganhos de até 40%, e melhoria na governança.  

Foi também destacado, por duas empresas, a facilidade que a consolidação ou 

centralização gera na ocorrência de fusões, aquisições e venda de empresas quando 

se tem o modelo centralizado. Alguns dos entrevistados passaram, após a criação da 

CSC, por processos de incorporação de novas empresas, bem como de venda, e 

destacaram como este processo foi facilitado por estar em um modelo centralizado, 

com processo já padronizado e sistemas únicos.  

Outro motivo identificado nas entrevistas, e que corresponde ao encontrado na 

literatura, é que a centralização no CORP ou a consolidação na CSC facilitam a 

automatização tecnológica dos processos, trazendo eficiência financeira com a 

redução do trabalho humano. O modelo descentralizado, com pouco volume 

transacionado, pode tornar inviável financeiramente o emprego de tecnologias, visto 
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que o custo do emprego da tecnologia pode ser maior que a redução do custo de mão 

de obra. 

Ao centralizar o processo e com maior volume transacionado em um único lugar 

empregando a tecnologia, a diferença entre o custo da tecnologia menos o custo de 

fazer a atividade sem ela passa a ser positivo. 

Cabe destacar que a padronização dos processos foi um dos principais motivos 

de dificuldades na implementação da CSC, justamente por causa das diferenças nas 

formas de operar entre unidades ou empresas do mesmo grupo. Esta dificuldade 

encontrada foi relacionada a três motivos. O primeiro seria de que as diferentes 

unidades de negócio estavam acostumadas com recursos dedicados a tarefas 

administrativas e sem controle de nível de serviço e qualidade. Isso gerava, ao mesmo 

tempo, conforto com equipe dedicada e ineficiência financeira.   

O segundo motivo estaria ligado a modificar o processo existente na empresa 

há muito anos e considerado como vencedor, visto que a empresa já operava com 

sucesso desta forma. O terceiro motivo está relacionado a encontrar diferentes 

culturas organizacionais e processos entre as empresas / unidades de negócios e a 

adaptação entre todos para ter o processo mais eficiente para o grupo empresarial.  

Segundo os entrevistados, os níveis de qualidade melhoraram e as resistências 

diminuíram, mas foi destacada a importância do uso de reuniões periódicas com os 

negócios para avaliação de melhoria contínua, sempre acompanhadas de indicadores 

de performance e SLAs acordados de acordo com a necessidade do negócio.  

 

5.4.3 Centralização  

 

A principal alegação para o uso da CSC em detrimento da centralização no 

corporativo foram: ausência de indicadores de performanceno no CORP; ausência de 

foco na prestação de serviço e no cliente; redução da padronização; e a ausência de 

visão integrada do processo.  

Para três entrevistados, a falta de visão integrada do processo é a diferença 

que existe entre o conceito de consolidação, que é o realizado na CSC, e 

centralização, realizado no departamento especialista do serviço no corporativo. Isso 

está associado ao fato de que a CSC será cobrada pela alta gestão por produtividade, 

qualidade e custo por transação dos processos sob sua responsabilidade.  
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Quando a meta é qualidade, eficiência, custo e governança é necessário 

analisar o processo do início ao fim, o que no jargão de CSCs chama-se de visão do 

processo End2End. Um exemplo seria o processo de compra de mercadoria, ou 

serviço, até o pagamento ao fornecedor. Este processo transpassa por várias áreas 

corporativas, como suprimentos, financeiro e fiscal, além do requisitante da compra 

que pode estar em qualquer área da empresa.  

Com essa visão longitudinal do processo, a melhoria contínua é feita 

verificando o que tornará o processo mais eficiente para a empresa, ao contrário do 

que é melhor para cada departamento corporativo,  eliminando-se redundâncias de 

trabalho entre departamentos.  

A visão End2End facilita a automação dos processos, pois a CSC começa a 

analisar e processar o fluxo da informação da forma mais simples.  

Um exemplo de como a visão do processo End2End, além do uso da 

tecnologia, pode conseguir eficiência operacional, foi relatado por um dos 

entrevistados, que afirmou que um marco na CSC, na eficiência em custo e no 

aumento de qualidade, foi a partir do momento que passaram a ter apenas um único 

sistema de gestão (ERP) no grupo, pois antes haviam dois. Um grupo de empresas 

usava um sistema e outro grupo de empresas outro. Além disso, mesmo as empresas 

que usavam o mesmo sistema, tinham processos e configurações diferentes no 

sistema, o que aumentava as despesas com equipes de tecnologia para cuidar de 

vários sistemas e configurações , além de aumentar o custo com equipes internas das 

áreas para operacionalizar estas redundâncias de processo. 

Alguns relatos afirmam que este problema acontecia também no corporativo, 

pois o departamento procurava a melhor solução tecnológica, com um olhar apenas 

no que seria melhor para seu processo.  

Outro relato, associa o ganho da visão interdepartamental, obtida com a 

redução de recusas de pagamento pelos planos de saúde, ao passar a desenhar o 

processo desde a solicitação do exame, pelo cliente,  até o recebimento pelas 

operadoras de saúde, proporcionou uma redução  em milhões de reais das perdas 

financeiras devido as recusas de pagamentos em função da ausência de informações 

do paciente ou do médico requisitante, feitas no momento do cadastro do paciente.  

Para um dos entrevistados de uma empresa do setor financeiro, a visão 

integrada reduziu o tempo de devolutiva ao cliente para a cotação de seguros de 

vários dias para ser realizado praticamente de forma on-line, pois este processo, além 
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de ter sido automatizado, passou a ter menos áreas envolvidas,  eliminando-se com 

isso redundâncias de conferências.  

Os entrevistados 4 e 10 afirmaram que a eficiência também é obtida com a 

alocação de pessoas em cargos correspondentes ao nível de complexidade exigido 

para a atividade. Normalmente as áreas corporativas não são medidas por custo por 

transação e acabam alocando profissionais sêniores para realizar tarefas simples e 

complexas ao mesmo tempo.  

A segregação de atividades, existente nas CSC, além da automatização de 

atividades, faz com que exista um contingente maior de profissionais juniores nas 

equipes das CSCs, liberando o tempo dos profissionais seniores para concentrar-se 

em atividades mais demandantes de conhecimento especializado.  

Outro relato, de uma empresa que tinha todos os processos centralizados no 

corporativo e passou para a CSC, foi de que além da adequação dos cargos em 

função da complexidade das atividades, reduziu-se a quantidade de gestores do 

processo, onde havia níveis de gestão que poderiam ser consolidadas em um modelo 

que analisa o processo de forma intradepartamental. Segundo ele, a economia obtida 

foi de 15% entre o custo que havia na centralização no corporativo e a CSC.  

Como a CSC, tem apenas atividades transacionais em seu escopo de serviço, 

estas podem ser facilmente comparadas, em termos de custo e qualidade, com o 

custo de empresas fornecedoras externas ou com o custo de outras CSC de mercado, 

reduzindo o comportamento oportunista das áreas internas da empresa verificado na 

TCT (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997). Já no modelo corporativo, geralmente 

é dificil separar as atividades transacionais das estratégicas e com isto dificulta esta 

comparação (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). 

 Outros motivos foram também alegados como vantagem do modelo CSC 

perante o centralizado no corporativo. Nove entre dez entrevistados alegaram que 

geralmente havia, nas empresas, onde o processo era antes centralizado, a ausência 

de indicadores de performance e de reclamações com relação a qualidade do serviço 

prestado.  

Segundo os entrevistados, em alguns casos o departamento corporativo tinha 

ou podia implementar indicadores de performance, SLA e melhorar a qualidade do 

serviço prestado no seu departamento, mas sem a visão do processo do início ao fim.  

Segundo eles, para o cliente interno, não importa onde está sendo feito o 

serviço, desde que seja com qualidade e custo eficiente. Ter um canal único, onde se 
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veja o serviço e indicadores de performance, que reflitam o processo como um todo, 

reduz problemas nas empresas.  

Para um entrevistado, não é suficiente ter um bom SLA e performance na 

entrada de notas fiscais, executado no departamento fiscal, mas o processo de 

pagamento ao fornecedor, feito pelo financeiro, ser deficiente em função de problemas 

cadastrais do fornecedor, realizado por suprimentos. Na CSC, será apresentado para 

os seus clientes o SLA e a performance do serviço como um todo. 

Dentro dos argumentos usados pelos entrevistados que coincidem com a 

literatura, percebe-se que o arranjo da CSC tem pontos favoráveis sobre a 

centralização no corporativo. Porém levanta-se a dúvida se este tipo de arranjo 

continua sendo vantajoso em empresa menores, nas quais o menor volume de 

transações não justificaria a alocação do processo em uma CSC.   

Em particular, um dos entrevistados cuja empresa, que têm baixos volumes de 

transações de seus serviços compartilhados, indicou que existe dificuldade em obter 

ganhos de eficiência com a CSC e inclusive o seu modelo organizacional é hibrido. A 

CSC fica abaixo de cada departamento do corporativo. 

A hipótese é de que o modelo centralizado no corporativo, mesmo com as 

deficiências apresentadas, poderia ter menor custo quando há menor volume.  

Esta hipótese deve ser testada em outra pesquisa para identificar se o arranjo 

da CSC é adequado para qualquer tamanho e/ou volume transacionado nos serviços 

da empresa.  

Pode-se entender que nas empresas com grandes volumes o arranjo da CSC 

parece ser mais vantajoso, mas deve ser testado para empresas com menor volume. 

 

5.5 Dificuldades para a implementação da CSC 

 

A principal dificuldade encontrada pelos entrevistados para atingir os objetivos 

alegados para a adoção da CSC foi a implementação da padronização de processos. 

Interessante perceber que ao mesmo tempo que a padronização de processo foi 

motivo principal de sete entre dez empresas para a adoção da CSC, também foi o 

item de maior dificuldade na implementação da CSC.  

No geral, os entrevistados alegaram que essa dificuldade estava associada aos 

hábitos arraigados ao longo do tempo, mesmo tendo o processo com menos 

qualidade e maior custo. Para eles, existe uma cultura organizacional relacional, em 
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suas empresas, e a proximidade do executor do serviço foi um dos principais motivos 

de resistência. Muitos tinham as pessoas que executavam a tarefa como amigos e 

sentiam medo de que estes fossem desligados.  

Também havia o conforto de que a tarefa fosse realizada no momento mais 

conveniente para a unidade de negócio e na CSC passou a ter um SLA de 

atendimento.  

Se forem confrontadas essas alegações com a literatura, um dos motivos 

alegados como vantagem na descentralização é de que o negócio entende que a 

tarefa pode ser feita de forma mais ágil e flexível e adequado às necessidades 

particulares e na escolha sobre a alocação de recursos para apoiar as suas 

prioridades (JANSSEN; JOHA, 2006).  

Já Ulbrich, Frank e Borman (2012) verificaram que um dos maiores motivos de 

fracassos na implementação de CSCs era relativo à padronização excessiva de 

processos, ou seja, com padrões fixos de processos de mercado sem considerar a 

experiência do cliente.  

Diante da quantidade de empresas que alegaram a padronização do processo 

como um dos principais motivos para a adoção da CSC, pode-se entender que existia 

um problema real na qualidade da informação e ineficiência em custo quando o 

processo era feito de forma descentralizada. O desafio alegado pela maioria dos 

entrevistados está em encontrar um desenho de processo que não vise apenas 

aumento de eficiência operacional. Não se pode abdicar da qualidade e foco para o 

cliente.  

Outros fatores de dificuldade encontrada na implementação estão relacionados 

à própria equipe da CSC, que foi montada a partir de funcionários provenientes de 

outros departamentos ou do negócio, sendo que não tinham a cultura de prestador de 

serviço necessária em um CSC.  

Por isso foi mencionada, por cinquenta por cento dos entrevistados, que a 

gestão de mudanças é fundamental para a implementação de uma CSC. A gestão de 

mudança começa com o mapeamento dos principais clientes internos e externos e 

funcionários da CSC, suas preocupações, seus desejos e assim são direcionadas 

ações para mitigar problemas, como comunicados de esclarecimento de dúvidas e do 

novo processo.  

O treinamento contínuo das mudanças de processo e de sistemas, também 

compreendido na gestão de mudanças, bem como o monitoramento das principais 
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dificuldades encontradas pelos clientes, após a mudança do processo e padronização, 

devem ser tratados pela equipe de gestão de mudança e direcionados para verificação 

se há necessidade de mudança do processo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou avaliar, através de entrevistas, a contribuição que a CSC 

gerou para a competitividade em dez empresas brasileiras que adotaram este modelo 

e teve como objetivo identificar se o desempenho das CSCs destas empresas tiveram 

correspondidas às intenções alegadas para a sua adoção e porque foi escolhido este 

modelo em detrimento de executar os serviços pelas próprias unidades de negócio, a 

centralização em unidades especializadas em nível corporativo ou a terceirização das 

atividades para fornecedores externos. 

O estudo mostra que a CSC contribui para a prática gerencial das empresas 

que buscam eficiência operacional e confirma que nove entre as dez empresas 

entrevistadas atingiram, entre um e três anos, os objetivos alegados para sua adoção, 

sendo eles:  em 50% dos casos, eficiência em custo e em 30% aumento de controle.  

Também confirma os achados na literatura, de outras pesquisas internacionais, 

de que o ganho de eficiência em custo é de 25% em média, conforme encontrado em 

seis das dez empresas. Identificou-se que a CSC contribui na melhoria da governança 

em empresas com muitas unidades de negócio ou que têm rápido crescimento, 

através de fusões e aquisições, mediante a geração de padrão de operação das 

unidades de negócio. Esta melhoria da governança pode ser potencializada em 

empresas que operam em países, como o Brasil, que possuí complexa estrutura 

tributária.    

Confirmou-se, em 9 das 10 empresas, as principais características da CSC 

encontradas na literatura, ou seja, de: operar como um prestador de serviço dentro da 

empresa com foco no cliente interno; ter padronização e melhoria continua dos 

processos; uso intenso de tecnologia e possuir estrutura de governança com SLA e 

indicadores de performance, sendo monitorados através de reuniões periódicas de 

avaliação dos negócios e de pesquisa de satisfação. 

Também se confirmou que os serviços executados são os de atividades de 

suporte, não estratégicos, rotineiros e repetitivos e que podem ser definidos padrões 

e procedimentos de execução. Normalmente encontrados em áreas financeira, 

contábil, RH, faturamento; fiscal e facilities. 

Quanto aos motivos que levam a escolha pelas empresas do modelo da CSC 

em detrimento dos demais modelos, primeiramente verificou-se que a terceirização 

não é um outro arranjo, mas um elemento complementar à CSC, visto que a 
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terceirização necessita de uma estrutura de governança da empresa contratante 

sobre o terceirizado e de que esta governança pode ser feita pela CSC e tendo um 

único ponto de contato entre a empresa contratante e as contratadas, além disto a 

CSC, como sendo um prestador de serviço que busca eficiência e qualidade, deve 

estar sempre analisando qual a melhor forma de fazer o serviço, sendo comprando ou 

fazendo. 

O estudo contribui com a seleção de critérios, tabela 9, adotados pelas 

empresas entrevistadas para a avaliação de onde pode ser mais vantajoso a 

terceirização em vez da realização do serviço sendo feito internamente. 

Quanto aos motivos que levaram a escolha da CSC em detrimento aos modelos 

descentralizados e o centralizado no corporativo, identificou-se que 9 entre 10 das 

empresas pesquisadas utilizaram totalmente ou parcialmente estes dois modelos 

antes da adoção do arranjo da CSC. 

O modelo descentralizado foi abdicado nestas organizações sobretudo devido 

à ineficiência financeira; perda da economia de escala; dificuldade de padronização 

de processos; demora na consolidação contábil e a dificuldade de realizar a 

governança de políticas e auditorias interna e externa, além de reduzir o potencial de 

automatização do processo.  

As principais diferenças entre o arranjo da CSC e o centralizado no corporativo 

é de que o primeiro pode ser mais eficiente, pois verifica o processo de forma 

interdepartamental, sendo possível eliminar redundâncias e ineficiências, além de 

realizar um rearranjo dos funcionários de acordo com a complexidade da tarefa.  

Outro aspecto visto é de que a separação entre as atividades operacionais e 

estratégicas, no corporativo, sendo feita as operacionais na CSC, facilitam a 

comparação de custos e qualidade com o mercado. Por fim, o fato de ter indicadores 

de performance e SLAs centralizados, em um único departamento, aumenta o foco no 

cliente, que tem um único canal onde se possa cobrar qualidade e custo.  

Quando foram analisadas as principais dificuldades encontradas para a 

implementação dos CSCs, achou-se a padronização do processo sendo o maior 

desafio e coincide com o encontrado na literatura, de que um dos maiores motivos de 

fracassos de CSC acontece quando a empresa realiza a padronização do processo 

com a única intenção de obter eficiência financeira.  



89 
 

Por isso destaca-se a importância da gestão de mudança no processo de 

implementação de uma CSC para monitorar onde há problemas, direcionar as 

mudanças e não perder o foco no cliente interno 

Apesar de identificar a CSC como um modelo a ser avaliado pelos gestores que 

buscam excelência operacional, este estudo levantou 3 sugestões de pesquisas 

futuras.  

A primeira sugestão é para verificar a hipótese de que a CSC é adequada para 

empresas que processam grandes volumes de transação de seus serviços, mas pode 

não ser adequada para empresas que processam baixo volume de transação e talvez 

para este caso a centralização no corporativo seja mais adequada, do ponto de vista 

de eficiência operacional, mesmo com as desvantagens identificadas neste estudo.  

A segunda sugestão de pesquisa está relacionada a quais os motivos que 

levam um grupo representativo de empresas brasileiras a ter como principal motivo 

para a adoção da CSC o desejo de aumentar o controle em suas organizações, tendo 

em vista que na literatura sobre CSCs não encontramos esta característica.  

Sugeriu-se três hipóteses, sendo elas: a complexidade tributária brasileira; a 

diferença de cultura organizacional que pode existir dentro da empresa devido ao 

rápido crescimento por fusão e aquisição ou a dispersão geográfica brasileira; e 

fatores da cultura nacional brasileira que podem influenciar os gestores a adotarem 

sistemas de gestão contábeis e de planejamento mais complexos e com maior 

controle. 

A terceira sugestão de pesquisa é em relação à análise de quais são os motivos 

que fazem os gestores das empresas brasileiras não considerarem prioritariamente a 

adoção das CSCs para aumentar o foco do negócio no core-business e do corporativo 

na estratégica, conforme encontrado na literatura sobre CSC.  

Apesar da limitação desta pesquisa, que entrevistou apenas os gestores das 

CSCs, não havendo a triangulação dos achados com os clientes da CSC e a alta 

gestão da empresa, mesmo assim conclui-se esta dissertação, confirmando os 

achados de que a CSC é um arranjo que deve ser analisado pela alta gestão das 

empresas, como um modelo que possibilita otimizar a eficiência em custo e melhorar 

a governança. Este estudo procura dar luz a visão de eficiência em áreas de suporte, 

sendo um tema pouco encontrado em artigos acadêmicos brasileiros, bem como são 

apresentadas possibilidades de pesquisas futuras que podem também contribuir para 

o aumento da eficiência em empresas brasileiras.   
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ANEXO - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES 

 

Pergunta Lista usada 

1-Qual o segmento de sua empresa?  

 

 

2-Qual a quantidade de funcionários  

da empresa?  

 

3-Qual o faturamento em reais no ano fiscal  

de 2021?  

 

4-Qual o ano de criação da CSC  

?  

 

 

5. Quais os serviços executados pela CSC?  

 

Opções para marcar, sendo possível marcar  

mais de uma:  

( ) Contabilidade  

( ) Contas a Pagar 

( ) Contas a Receber 

( ) Compras 

( ) Faciliteis  

( ) Fiscal  

( ) Jurídico  

( ) RH  

( ) TI. Especifique quais áreas _________________ 

( ) Tesouraria 

( ) Outros. Especifique:_________________ 

6.Como são executados os serviços na CSC?  

Escala: (1-100% internos;2-100% terceirizados;  

3-Parcialmente terceirizado)  

 

( ) Contabilidade  

( ) Contas a Pagar 

( ) Contas a Receber 

( ) Compras 

( ) Faciliteis  

( ) Fiscal  

( ) Jurídico  

( ) RH  

( ) TI. Especifique quais áreas _________________ 

( ) Tesouraria 

( ) Outros. Especifique:_________________ 

7.Quais os motivos para a tomada de decisão 

da implementação da CSC?  

 

 

( ) Eficiência – Redução de Custo  

( ) Aumento da Qualidade na prestação do serviço 
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Escala: (1-Não se aplica; 2-Desejável;  

3- Importante; 4-obrigatório)  

( ) Governança / Complice / Controle 

( ) Foco do negócio no core-business 

( ) Foco do corporativo na estratégia  

( ) Padronização  

( ) Fusão e/ou Consolidação de operações  

de várias empresas  

( ) Preparar para crescimento 

( ) Outros: Especifique: ______________ 

 

8. Seu CSC foi criado a partir de que modelo (descentralizado, centralizado, 

terceirizado)?  

 

9. Quando da decisão da criação da CSC, foram consideradas outras possibilidades 

como terceirização total e modelo centralizado de cada serviço? Por que essas 

possibilidades não foram cogitadas ou adotadas?  

 

10. Quais os motivos que fizeram terceirizar ou não terceirizar cada serviço?  

 

11. As expectativas/objetivos que justificaram a criação da CSC foram alcançadas e 

em quanto tempo? Em face a situação anterior à adoção do CSC, quais foram os 

serviços onde houve maiores ganhos? E onde os progressos foram menores? 

Justifique. 

 

12. No processo de implantação da CSC, quais foram os principais desafios 

encontrados ou que ainda existam para a perpetuação do CSC? Como foram ou estão 

sendo superados? 

 

13. Seu serviço é obrigatório e cobrado dos negócios? Existe “contrato relacional” de 

serviço com o negócio? Ele é revisto de quanto em quanto tempo? Como você verifica 

sua eficiência em custo? 

 

14. Como você descreve o grau de satisfação dos gestores usuários dos serviços da 

CSC? Quais são os principais motivos de satisfação e de insatisfação dos clientes?  

 


