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Sobre a Pesquisa
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A Pesquisa Global de Serviços Compartilhados de 2017 da Deloitte 
atraiu 333 participantes de uma ampla variedade de setores

Qual é o principal segmento da indústria de sua 
organização?

28% 28%

19%

25%

Inferior a $ 1 bi De $1 bi a $5 bi De $5 bi a $15 bi Mais de $15 bi

Informações dos participantes

• Tecnologia, Mídia e Telecomunicações foi o principal 
segmento representado na pesquisa bianual, respondendo 
por 16% dos participantes

• Fabricação Industrial e Energia foram os próximos setores 
com maior representação, respondendo por mais de 15% e 
10% do total, respectivamente

• Aproximadamente 45% dos participantes tiveram pelo 
menos $5 bilhões em faturamento enquanto 16% dos 
participantes tiveram faturamento superior a $25 bilhões, 
relativamente consistente com aqueles da pesquisa de 
2015

Qual é o faturamento anual de sua organização?

Tecnologia, Mídia e 
Telecomu-nicações; 
1900ral

Manufatura; 
1900ral

Energia; 
1900ral

Ciências da Vida e 
Assistência Médica; 

1900ral

Produtos de 
Consumo; …

Varejo e 
Distribuição; 

1900ral

Serviços Financeiros 
e Seguro; 1900ral

Setor Público; 
1900ral

Automotivo; 1900ral

Viagem e 
Hospitalidade; 

1900ral

Aeroespacial e Defesa; 1900ralServiços 
Profissionais; 

1900ralImobiliário; 
1900ral

333
Total de 

participantes
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68% 67%

55%

50%

38%
36%

Europa América do
Norte

Ásia Pacífico Am. Latina Oriente
Médio

África

Os participantes da pesquisa estão sediados em 37 países por 
todas as regiões do mundo

Onde a sede de sua organização está localizada1?

Informações dos participantes

• Os participantes representam organizações sediadas em 37 países em todo o mundo, das quais aproximadamente 10% 
estão sediadas em países em desenvolvimento

• A maioria dos participantes estava em organizações mundiais, com aproximadamente dois terços dos participantes 
identificando operações comerciais na Europa Ocidental e na América do Norte e praticamente metade identificando 
operações na Ásia-Pacífico e América Latina

44%

33%

12%

10%

2%

Em quais regiões sua organização opera?

1 A sede está localizada no país que o respondente determinou

Europa

EUA/Canadá

ÁSIA PACÍFICO

AM. LATINA

Oriente Médio
e África
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Insights de mais de 1.100 Centros de Serviços Compartilhados 
(CSCs) foram colhidos na Pesquisa Global de Serviços 
Compartilhados de 2017 da Deloitte 

Quantos CSCs sua organização tem em todas as 
funções?

Características dos CSCs pesquisados

• O número médio de CSCs por empresa é de 3,4, que é comparável com os 3,3 por empresa observados na pesquisa de 
2015

• Houve uma ligeira redução nos participantes com um CSC (34 em 2015) e um aumento em participantes com 2 ou 3 
CSCs (28% em 2015)

• A proporção geral de centros com menos de 100 funcionários caiu significativamente de 57% em 2015 para 34%, 
indicando que o tamanho médio de CSCs aumentou

33%

21%
15%

8%

8%

15%

Quantos funcionários trabalham nos maiores CSCs 
no total?

34%

25%

14%

28%

Até 100 101 a 250 251 a 500 Mais de 500

1 CSC

2 CSCs
3 CSCs

4 CSCs

5 CSCs

Mais de 5 CSCs
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Onde estão localizados seus maiores Centros de Serviços 
Compartilhados? 

+ de 40 CSCs 20–39 CSCs 10–19 CSCs 1–9 CSCs Nenhum CSC

Região
% de 
CSCs

Número de 
países com 

CSCs

EUA/Canadá 25% 2

Europa 
Ocidental

25% 16

Índia 9% 1

ÁSIA PAC. 16% 9

AM. LATINA 13% 11

Europa Oriental 10% 10

Outros 2% 8
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Geografia
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Qual é a cobertura geográfica de seus CSCs e onde você 
estabeleceria ou realocaria um CSC?

Quais os principais locais que você consideraria 
para um novo CSC ou realocação de um CSC?

Locais dos novos centros

• Em comparação com 2015, mais participantes empregam 
modelos geográficos locais, multi-regionais e globais, 
enquanto poucos têm um modelo de CSC Regional

• Os EUA foram o local preferido para um novo CSC ou 
realocação de um CSC com base nas respostas da pesquisa

• O Brasil ficou entre os cinco primeiros locais em 2015, mas 
desde então caiu para a 16ª posição geral

• Das respostas analisadas, a popularidade entre os cinco 
primeiros locais está sendo direcionada por diferentes 
razões. O raciocínio para os EUA baseia-se na proximidade 
com as operações existentes, enquanto os países em 
desenvolvimento são atraentes devido aos menores custos 
com mão de obra

4,700%

4,700%

5,200%

12,100%

13,800%

China

México

Polônia

Índia

EUA

Qual é o seu raciocínio ao considerar esses locais 
para um novo CSC ou a realocação de um CSC?

22%

64%

27%

52%

7%

56%

27%

27%

11%

64%

18%

4%

3%

9%

9%

7%

17%

11%

9%

4%

7%

11%

8%

3%

9%

15%

China

México

Polônia

Índia

EUA

Custo de MO Proximidade com as operações

Sinergias culturais Disponibilidade de mão de obra

Qualidade da mão de obra Risco e Regulação

Qual é a cobertura geográfica de seus CSCs?

21%

19%

27%

33%Local: presta 
serviços apenas a 

um único país

Regional: presta serviços 
em países, mas apenas em 

um único continente

Multi-Regional:
presta serviços a 
dois continentes

Global: presta 
serviços a três ou 
mais continentes

50%
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Você está considerando expandir as operações ou a presença de 
seu CSC?

Você está considerando abrir um novo CSC, mudar 
um CSC ou consolidar CSCs?

Qual é o seu raciocínio para mudar a presença de 
seu CSC?

Locais dos novos centros

• Pouco menos da metade dos participantes anteciparam modificar a presença e o modelo de entrega de serviço de seu CSC 
nos próximos 5 anos. Isso representa quase o dobro em relação a 2015

• Consolidação e redução de custos são os motivos mais frequentemente citados para modificar a presença de seu CSC, 
seguido por expansão geográfica, novas funcionalidades e/ou aquisições

• Impulsionadores relacionados a crescimento responderam por 46% do total de respostas analisadas

3%

3%

3%

8%

13%

14%

16%

17%

19%

Melhorar o atendimento

Expandir conhecimentos de
idiomas

Melhorar a disponibilidade de mão
de obra e retenção

Questões operacionais existentes

Nova capacidade / escopo
atendido

Dar suporte à expansão ou
aquisição

Nova região atendida

Reduzir custos

Consolidação com um CSC
existente

56%
31%

11%

2%

NãoSim, nos 
próximos 2 

anos

Sim, nos 
próximos 3 a 5 

anos

Sim, em mais 
de 5 anos
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• Embora o custo permaneça sendo uma das principais considerações para estabelecer ou realocar centros, as 
organizações estão focando mais na proximidade com suas operações existentes ou com a sede, sugerindo 
maior ênfase na proximidade e responsividade

• As organizações em todo o mundo continuam a refinar seu modelo de entrega de CSC – não estão mais 
“esperando sentadas”, buscando otimização contínua e mudando para dar suporte ao negócio

• Não existe um jeito certo para definir a presença de seus Serviços Compartilhados, cobertura de serviços e 
governança, visto que são muito únicos em relação às condições, metas futuras e atuais pressões de cada 
organização

• Os EUA continuam a ser o local predominante para centralizar entrega, sugerindo que algumas organizações 
sediadas nos EUA estão hesitantes sobre mudar-se para o exterior ou de que a função desses centros está 
mudando 

• Uma série de organizações manteve sua presença em mercados mais novos, tais como África e Oriente Médio, 
indicando sustentabilidade operacional naqueles que já foram considerados mercados “de risco”

• A Índia permanece sendo um local de custo relativamente baixo e continua a atuar como um dos líderes em 
locais de entrega

• Poucos participantes indicaram o Brasil como parte da presença de seus CSCs existentes, sinalizando um 
potencial arrefecimento do que já foi anteriormente considerado um mercado atraente

• A consolidação de CSC e o estabelecimento de novos centros está no horizonte de curto prazo de muitas 
organizações, sinalizando uma necessidade de otimizar ainda mais sua atual presença

Principais Insights sobre Geografia
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Escopo dos Serviços 
Compartilhados
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Qual é o escopo da sua organização de Serviços Compartilhados?

Escopo geral

• CSCs multifuncionais continuam a ser mais prevalecentes dentro da pesquisa, com 69% dos participantes mencionando duas 
ou mais funções dentro do mesmo centro, com uma média de aproximadamente três funções pelos participantes

• Funções de back-office tradicionais, tais como Finanças, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, continuam a ser 
mais frequentemente incluídas nos CSCs

• De um ponto de vista funcional, a adoção permaneceu relativamente constante globalmente

Quais funções são realizadas em seus CSCs, incluindo 
centros transacionais e baseados em conhecimento? 

6%

6%

15%

15%

17%

19%

30%

32%

37%

53%

63%

88%

Engenharia

P&D

Suporte à Fabricação/Supply Chain

Jurídico

Vendas e Marketing

Imobiliário e Instalações

Contato / Atendimento ao Cliente

Imposto

Procurement

Tecnologia da Informação

Recursos Humanos

Finanças

Quantas funções (tais como RH, Finanças, etc.) 
são realizadas em seu maior CSC?

31%

16%
38%

12%

3%

Uma 
função

2 funções

De 3 a 5 
funções

De 6 a 10 
funções

Mais de 10 
funções
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Qual é o alcance da entrega de cada processo 
de Finanças?

Dos 88% de participantes com a função de Finanças em seus 
CSCs, quais processos estão representados e como são entregues?

Quais processos de Finanças estão incluídos em 
seus CSCs?

19%

22%

23%

24%

26%

30%

34%

43%

43%

44%

52%

56%

63%

64%

66%

70%

72%

74%

77%

85%

93%

Gestão de Riscos Financeiros

Auditoria Interna

Previsão

Orçamento

Análise e Planejamento Financeiro

Dados Analíticos do Negócio

Acompanhamento de Projetos

Contabilidade de Custos

Gerenciamento de Crédito

Tesouraria

Relatório de Administração…

Cash Management

Folha de Pagamento

Cobranças

Faturamento

Reembolso de Viagens

Contabilidade de Ativo Fixo

Elaboração de Relatório Externo

Contabilidade Geral

Contas a Receber

Contas a Pagar

47%

43%

50%

55%

46%

41%

48%

50%

57%

57%

57%

57%

65%

66%

63%

53%

55%

56%

57%

56%

52%

29%

33%

28%

31%

32%

38%

27%

26%

25%

22%

23%

20%

17%

15%

19%

23%

22%

27%

22%

22%

25%

24%

23%

22%

14%

21%

21%

25%

24%

18%

21%

20%

23%

18%

19%

18%

25%

23%

17%

21%

22%

23%

Gestão de Riscos Financeiros

Auditoria Interna

Previsão

Orçamento

Análise e Planejamento…

Dados Analíticos do Negócio

Acompanhamento de Projetos

Contabilidade de Custos

Gerenciamento de Crédito

Tesouraria

Relatório de Administração…

Cash Management

Folha de Pagamento

Cobranças

Faturamento

Reembolso de Viagens

Contabilidade de Ativo Fixo

Elaboração de Relatório Externo

Contabilidade Geral

Contas a Receber

Contas a Pagar

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Finanças e alcance da entrega

• Os processos transacionais, tais como Contas a Pagar e Contas a Receber, continuam a ser os processos de Finanças mais 
comumente citados dentro dos CSCs, um aumento significativo de 55% e 50% em 2013, respectivamente, embora processos 
mais complexos também tenham sofrido acréscimos significativos na adoção

• Para todos os processos de Finanças, a entrega regional é o método mais comum de implantação, seguido por entrega global
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Qual é o alcance da entrega de cada processo 
de Recursos Humanos?

Dos 63% de participantes com a função de RH em seus CSCs, 
quais processos estão representados e como são entregues?

Quais processos de Recursos Humanos estão 
incluídos em seus CSCs1?

27%

29%

34%

40%

40%

44%

51%

53%

56%

62%

76%

77%

Relações Trabalhistas com
Funcionários

Dados Analíticos da Força de
Trabalho

Administração de Mobilidade
Global / Expatriados

Administração de Gestão de
Talentos

Administração de Benefícios
Totais

Administração de Tempo

Administração do Call Center

Sistemas de Inf. de RH

Recrutamento e Gestão de
Pessoal

Relatórios de RH

Folha de Pagamento

Gestão de RH

74%

52%

40%

57%

54%

64%

69%

61%

67%

58%

69%

62%

11%

22%

43%

22%

23%

15%

15%

23%

17%

22%

17%

15%

15%

26%

16%

22%

23%

21%

16%

16%

16%

20%

15%

22%

Relações Trabalhistas com
Funcionários

Dados Analíticos da Força de
Trabalho

Administração de Mobilidade Global
/ Expatriados

Administração de Gestão de
Talentos

Administração de Benefícios Totais

Administração de Tempo

Administração do Call Center

Sistemas de Inf. de RH

Recrutamento e Gestão de Pessoal

Relatórios de RH

Folha de Pagamento

Gestão de RH

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Recursos Humanos e alcance da entrega

• Com base nos resultados da pesquisa de 2013, a Administração de RH aumentou significativamente de 39% para 77% na 
adoção de CSC demonstrando a tendência de crescimento expressivo nesse espaço

• A entrega regional é o principal método de entrega de CSC dentro de Recursos Humanos
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Qual é o alcance da entrega de cada processo 
de TI?

Dos 53% de participantes com a função de TI em seus CSCs, 
quais processos estão representados e como são entregues?

Quais processos de TI estão incluídos em seus 
CSCs?

54%

54%

54%

58%

59%

60%

61%

63%

66%

69%

71%

71%

72%

78%

82%

Gestão de Cliente de TI

Integração de Serviços

Gestão de Fornecedores

Governança de Dados

Mobilidade/Sup. a Disposit. Móveis

Rede (voz)

Recuperação de Desastres

Suporte a Disposit. de Usuário Final

Data Center

Segurança e Controles

Desenvolv. Aplicativos / Melhorias

Rede (dados)

Hospedagem de Aplicat. e Suporte

Manut. de Aplicativos e Suporte

Service Desk de TI

46%

49%

39%

44%

52%

45%

45%

49%

44%

44%

41%

45%

43%

41%

47%

30%

30%

40%

38%

24%

31%

37%

29%

37%

36%

42%

34%

37%

37%

33%

24%

21%

20%

19%

23%

23%

19%

22%

19%

20%

18%

21%

20%

22%

21%

Gestão de Cliente de TI

Integração de Serviços

Gestão de Fornecedores

Governança de Dados

Mobilidade/Sup. a Disposit. Móveis

Rede (voz)

Recuperação de Desastres

Suporte a Disposit. de Usuário Final

Data Center

Segurança e Controles

Desenvolv. Aplicativos / Melhorias

Rede (dados)

Hospedagem de Aplicat. e Suporte

Manut. de Aplicativos e Suporte

Service Desk de TI

Regional Global Multi-Regional

Escopo de TI e alcance da entrega

• Embora a entrega de processos de TI de CSCs tenha aumentado, o aumento é orientado por centros de excelência (CoEs) de 
experiência do cliente, teste, dados ou suporte de mobilidade

• Em comparação com 2013, todos os processos praticamente dobraram em adoção
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Qual é o alcance da entrega de cada processo 
de Procurement?

Dos 37% de participantes com a função de Procurement em seus 
CSCs, quais processos estão representados e como são entregues?

Quais processos de Procurement estão incluídos 
em seus CSCs?

28%

31%

39%

47%

47%

48%

49%

58%

64%

65%

81%

Estratégia de Commodities

Programas de Inovação de
Fornecedores

Avaliação de Mercado de
Fornecimento

Análise de Gastos e Benchmark
Externo

Gestão de Precificação

Gerenciamento de RFI/RFP

Avaliação e Gestão de
Fornecedores

Contratação e Negociação com
Fornecedores

Criação de Requisição

Processamento de Aprovação

Processamento de Mudança e
Criação de OC

61%

56%

59%

48%

64%

65%

59%

63%

60%

48%

61%

27%

31%

26%

39%

23%

16%

26%

19%

20%

32%

19%

12%

14%

15%

13%

13%

19%

16%

18%

19%

19%

20%

Estratégia de Commodities

Programas de Inovação de
Fornecedores

Avaliação de Mercado de
Fornecimento

Análise de Gastos e Benchmark
Externo

Gestão de Precificação

Gerenciamento de RFI/RFP

Avaliação e Gestão de Fornecedores

Contratação e Negociação com
Fornecedores

Criação de Requisição

Processamento de Aprovação

Processamento de Mudança e
Criação de OC

Regional Global Multi-regional

Escopo de Procurement e alcance da entrega

• Similarmente a outras funções, a adoção de Processamento de Mudança e Criação de OC (Ordem de Compra) mais do que 
dobrou desde 2013, quando somente foi realizada por 37% dos participantes

• Para todos os processos de Procurement, a entrega Regional é o método preferido de implantação, seguido por entrega global 
para todos, exceto para dois processos de Procurement analisados, Processamento de Mudança e Criação de OC e 
Gerenciamento de RFI/RFP
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Dos 32% de participantes com a função de Impostos em seus 
CSCs, quais processos estão representados e como são 
entregues?

Quais processos de Impostos estão incluídos em 
seus CSCs1?

28%

30%

44%

54%

59%

64%

67%

69%

77%

81%

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos dos EUA -…

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos dos EUA -…

Planejamento Tributário

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos fora dos EUA…

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos fora dos EUA…

Relatório Fiscal e Análise

Suporte de Conciliação de IFRS /
PCGAs dos EUA / STAT / PCGAs…

Contabilidade Estatutária

Outros Processos Relativos a
Impostos

Coleta de Dados Tributários

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Impostos?

52%

52%

56%

64%

66%

68%

61%

63%

63%

66%

19%

24%

26%

15%

14%

21%

24%

24%

20%

19%

30%

24%

19%

21%

21%

11%

15%

13%

17%

15%

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos dos EUA -…

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos dos EUA -…

Planejamento Tributário

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos fora dos EUA…

Elaboração de Declaração de
Imposto: Impostos fora dos EUA…

Relatório Fiscal e Análise

Suporte de Conciliação de IFRS /
PCGAs dos EUA / STAT / PCGAs…

Contabilidade Estatutária

Outros Processos Relativos a
Impostos

Coleta de Dados Tributários

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Impostos e alcance da entrega

• A Coleta de Dados de Impostos é o processo de Impostos mais comumente citado dentro das CSCs, e apresentou um aumento 
significativo de 45% em 2013

• A Elaboração de Declaração de Imposto foi a menos realizada nos CSCs, mas a adoção praticamente dobrou desde 2013 (16%)

• Para todos os processos de Impostos, a entrega Regional é o método de implantação preferido, seguido da entrega Multi-
Regional para sete dos dez processos de Impostos totais
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Dos 30% de participantes com a função de Suporte / 
Atendimento ao Cliente em seus CSCs, quais processos estão 
representados e como são entregues?

Quais processos de Suporte / Atendimento ao 
Cliente estão incluídos em seus CSCs?

31%

35%

38%

38%

67%

88%

Gestão de Garantias

Gestão de Devoluções

Gestão de Serviço de Campo

Produto e Suporte Técnico

Gestão de Reclamações

Atendimento ao Cliente e
Gestão do Centro de Contatos

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Suporte / Atendimento ao Cliente?

59%

55%

61%

47%

63%

60%

21%

15%

17%

17%

13%

12%

21%

30%

22%

36%

24%

28%

Gestão de Garantias

Gestão de Devoluções

Gestão de Serviço de Campo

Produto e Suporte Técnico

Gestão de Reclamações

Atendimento ao Cliente e Gestão
do Centro de Contatos

Regional Global Multi-regional

Escopo de Suporte / Atendimento ao cliente e alcance da entrega

• O Gerenciamento do Centro de Contato e Atendimento ao cliente é o processo de Suporte / Atendimento ao Cliente mais 
comumente citado dentro dos CSCs, com sua taxa de adoção quase triplicando desde 2013 (30%)

• Para todos os processos de Suporte / Atendimento ao Cliente, a entrega regional é o método preferido de implantação, 
seguido por entrega Multi-Regional
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Dos 19% de participantes com a função de Imóvel e Instalações 
(Real Estate & Facilities) em seus CSCs, quais processos estão 
representados e como são entregues?

Quais processos de Imóvel e Instalações estão 
incluídos em seus CSCs?

31%

38%

43%

48%

48%

53%

57%

60%

60%

64%

64%

71%

Catering e Serviços de
Alimentação

Escritório e Agendamento de
Reuniões

Atendimento ao Hóspede

Desenvolvimento Financeiro de
Imóveis

Correspondência

Relatório e Gestão de Despesas de
Capital e Operacionais

Serviços de Construção e Projetos

Gestão e Desenvolvimento de
Carteira

Viagem

Serviços de Documentos

Processamento de Transação de
Imóveis

Gestão de Ativos e Arrendamento

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Imóvel e Instalações?

78%

64%

64%

46%

68%

55%

64%

66%

51%

59%

59%

59%

11%

23%

20%

32%

11%

23%

21%

26%

31%

27%

16%

20%

11%

14%

16%

21%

21%

23%

15%

9%

17%

14%

24%

22%

Catering e Serviços de Alimentação

Escritório e Agendamento de
Reuniões

Atendimento ao Hóspede

Desenvolvimento Financeiro de
Imóveis

Correspondência

Relatório e Gestão de Despesas de
Capital e Operacionais

Serviços de Construção e Projetos

Gestão e Desenvolvimento de
Carteira

Viagem

Serviços de Documentos

Processamento de Transação de
Imóveis

Gestão de Ativos e Arrendamento

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Imóvel e Instalações e alcance da entrega

• Gestão de Ativos e Arrendamento é o processo de Imóvel e Instalações mais comumente citado dentro dos CSCs, 
aumentando de uma taxa de adoção de 36% em 2013

• A entrega regional é o método de implantação preferido para dois terços dos processos de Imóvel e Instalações, seguido por 
entrega Global 
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Dos 17% de participantes com a função de Vendas e Marketing em 
seus CSCs, quais processos estão representados e como são 
entregues?

Quais processos de Vendas e Marketing estão 
incluídos em seus CSCs?

27%

27%

28%

28%

29%

29%

36%

36%

36%

37%

37%

38%

38%

44%

49%

Relações Públicas

Elaboração de Orçamento de Marketing

Previsões de Vendas

Estratégia de Marca

Publicidade

Administração de Eventos

Dados Analíticos de Clientes

Comunicações Internas

Precificação

Gestão de Campanha de Marketing

Gerenciamento de Pedidos

Gestão de Promoção de Vendas

Suporte de Mídia Social / Ouvidoria

Internet / Criação

Gestão de Banco de Dados de Clientes

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Vendas e Marketing?

52%

52%

32%

36%

43%

43%

43%

46%

50%

38%

38%

65%

50%

44%

37%

19%

29%

41%

32%

39%

30%

36%

18%

36%

34%

34%

18%

27%

41%

37%

29%

19%

27%

32%

17%

26%

21%

36%

14%

28%

28%

18%

23%

15%

26%

Relações Públicas

Elaboração de Orçamento de Marketing

Previsões de Vendas

Estratégia de Marca

Publicidade

Administração de Eventos

Dados Analíticos de Clientes

Comunicações Internas

Precificação

Gestão de Campanha de Marketing

Gerenciamento de Pedidos

Gestão de Promoção de Vendas

Suporte de Mídia Social / Ouvidoria

Internet / Criação

Gestão de Banco de Dados de Clientes

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Vendas e Marketing e alcance da entrega

• A Gestão de Banco de Dados de Clientes é o processo de Vendas e Marketing mais comumente citado dentro dos CSCs, mais 
do que o dobro da taxa de adoção de 21% em 2013

• A entrega regional é o método de implantação preferido, com exceção de Gestão de Banco de Dados de Clientes, Previsão de 
Vendas e Estratégia de Marca
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Dos 15% de participantes com a função de Jurídico em seus 
CSCs, quais processos estão representados e como são 
entregues?

Quais processos de Jurídico estão incluídos em 
seus CSCs?

34%

38%

49%

49%

60%

62%

70%

74%

81%

E-Discovery

Serviços de Secretariado

Serviços Bilíngues

Elaboração de Pedido de Patente
/ Revisão

Gestão de Banco de Dados

Suporte à Negociação

Pareceres Jurídicos

Consultoria Jurídica

Elaboração de Contrato

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Jurídico?

38%

50%

52%

35%

39%

55%

45%

43%

53%

44%

28%

22%

35%

39%

28%

27%

31%

26%

19%

22%

26%

30%

21%

17%

27%

26%

21%

E-Discovery

Serviços de Secretariado

Serviços Bilíngues

Elaboração de Pedido de Patente /
Revisão

Gestão de Banco de Dados

Suporte à Negociação

Pareceres Jurídicos

Consultoria Jurídica

Elaboração de Contrato

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Jurídico e alcance da entrega

• Elaboração de Contratos é o processo do Jurídico mais comumente citado dentro dos CSCs, aumentando em mais do que o 
dobro a partir de uma taxa de adoção de 34% em 2013

• A entrega regional é o método de implantação preferido, com exceção de Gestão de Banco de Dados e E-Discovery
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Dos 15% de participantes com a função de Supply Chain e 
Fabricação em seus CSCs, quais processos estão representados e 
como são entregues?

Quais processos de Supply Chain e Fabricação 
estão incluídos em seus CSCs?

20%

31%

31%

37%

37%

39%

43%

43%

45%

45%

49%

53%

Pesquisa e Desenvolvimento

Gestão de Qualidade de Produto

Gerenciamento de Produção

Desenvolvimento de Estratégia de
Logística e Atendimento de Pedidos

Planejamento de Demanda

Cronograma de Produção e Gestão
de Disponibilidade de Materiais

Gestão de Transportes

Planejamento dos Materiais

Gestão de Armazenamento

Planejamento de Estoques

Processamento de Devoluções e
Recall

Processamento de Pedidos

Qual é o alcance da entrega de cada processo de 
Supply Chain e Fabricação?

30%

40%

40%

44%

35%

28%

38%

33%

52%

43%

33%

46%

40%

20%

33%

22%

41%

44%

29%

43%

19%

33%

25%

15%

30%

40%

27%

33%

24%

28%

33%

24%

29%

24%

42%

38%

Pesquisa e Desenvolvimento

Gestão de Qualidade de Produto

Gerenciamento de Produção

Desenvolvimento de Estratégia de
Logística e Atendimento de Pedidos

Planejamento de Demanda

Cronograma de Produção e Gestão
de Disponibilidade de Materiais

Gestão de Transportes

Planejamento dos Materiais

Gestão de Armazenamento

Planejamento de Estoques

Processamento de Devoluções e
Recall

Processamento de Pedidos

Regional Global Multi-Regional

Escopo de Supply Chain e Fabricação e alcance da entrega

• O Processamento de Pedidos é o processo de Vendas e Marketing mais comumente citado dentro dos CSCs, e similarmente a 
outras funções, mais do que dobrou sua taxa de adoção desde 2013

• A entrega regional é o método de implantação preferido para metade dos processos de Supply Chain e Fabricação analisados, 
enquanto as preferências para a outra metade estão praticamente divididas entre modelos de entrega Global e Multi-Regional 
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• As organizações continuam a adotar centros multifuncionais, com os participantes reportando uma média de três 
funções 

• As organizações que estão buscando novos CSCs são mais agressivas sobre incluir um escopo mais amplo de 
funções em seus CSCs e estão trabalhando para consolidar esse trabalho mais rapidamente

• O mercado teve um aumento significativo no número de CSCs com mais de três funções, refletindo uma 
tendência de alta de 2013 (20%) para 2015 (31%) e para 2017 (53%)

• Através das funções, os processos transacionais continuam a dominar os tipos de atividades que estão sendo 
desempenhadas pelos CSCs, embora a adoção de processos mais complexos e baseados em conhecimento tenha 
dobrado e até mesmo triplicado, em alguns casos, desde a pesquisa de 2013

• Finanças continuou sendo consistentemente a função mais popular para CSCs, embora o interesse em outras 
funções tenha aumentado consideravelmente ao longo dos últimos dois anos 

• Os serviços compartilhados de Recursos Humanos têm observado um aumento significativo nos últimos anos 
através de todas as áreas de processos mensuradas pela pesquisa. Para a função de Recursos Humanos, os SCSs 
regionais geralmente são o modelo preferido para entregar os serviços (conforme indicado pelos dados) visto que 
as exigências de idiomas orientam a adoção do modelo.

• Todos os processos de TI geralmente são bem adotados, sendo que a distribuição do mais elevado (82%) para o 
mais baixo (54%) é muito menos esparsa em comparação a outras áreas.  Também existe um alcance de 
entrega global robusto em comparação com outras funções

• Supply Chain e Fabricação experimentou alguns dos maiores aumentos em adoção, incluindo processos como 
Gestão de Armazenagem e Transporte 

Principais Insights sobre Escopo



25

Operações e Governança
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Como os Serviços Compartilhados são organizados e 
administrados em toda a sua organização?

Como você descreveria a implantação de Serviços 
Compartilhados em toda a sua organização?

19%

28%

24%

30%

Serviços 
Compartilhados para 
apenas uma função

Múltiplas funções, 
fisicamente 
separadas, e 
administrada e 
controlada 
separadamenteMúltiplas funções, 

fisicamente combinadas, e 
administrada e controlada 

separadamente

Múltiplas funções, 
fisicamente 

combinadas, e 
administrada como uma 

única organização de 
Serviços 

Compartilhados

Organização de Serviços Compartilhados

• Assim como em 2015, mais de 80% dos participantes 
indicam que são multifuncionais, mas nem todos se 
consideram como tendo um modelo de GBS

• Os participantes com Serviços Compartilhados 
multifuncionais utilizam diferentes estratégias de 
localização e governança

• Mais da metade dos participantes implantam Serviços 
Compartilhados de maneira co-localizada através de 
múltiplas funções

• 61% dos participantes consideram seu conjunto de CSCs 
e terceirização como sendo uma organização de GBS, 
dos quais mais da metade indica uma linha de 
comunicação com o Chefe de GBS

Você considera seu conjunto de CSCs e 
terceirização como sendo uma organização de 
Serviços Comerciais Globais (GBS)? 

Em caso positivo, os recursos dentro de sua 
organização GBS se reportam a quem?

52%

7%

41%

Não Sim Chefe 
de GBS

Funções 
Respectivas

Outros

39% 61%
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Você planeja aproximar-se ou afastar-se de um modelo de GBS?

Tendências do modelo de GBS

• Desses participantes que não têm uma organização de GBS, praticamente um quarto espera mudar para esse modelo 
dentro dos próximos cinco anos

• Uma pequena parte dos participantes tentou anteriormente mudar para um modelo de GBS mas não tiveram êxito, 
citando custos elevados, implantação prematura, desafios com alinhamento em prioridades funcionais e mudanças a um 
suporte de liderança ou falta desse suporte

Dos 4% que se afastaram de um modelo de GBS, 
quais foram os motivos?

Se você não tem uma organização de GBS, você 
planeja mudar para um modelo de GBS e, em caso 
afirmativo, quando?

72%

4%

14%

10%

Não, não 
planejamos mudar 

para um modelo 
de GBS

Sim, planejamos mudar 
para GBS nos próximos 
1 a 2 anos

Sim, planejamos mudar 
para GBS nos próximos 
3 a 5 anos

Não, tentamos GBS - não funcionou 
para a nossa organização

 Dificuldade de obtenção de talentos funcionais

 Mudança de liderança da organização ou falta de apoio 
necessário

 Desafios de manter conexões com prioridades funcionais

 Não está preparada para a execução de processos fim a fim

 Muito oneroso para manter
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Em uma escala de 1 a 5, com 5 sendo o mais importante, quais 
fatores você considera quando toma decisões referentes a seus 
Serviços Compartilhados ou estratégia de GBS e investimentos 
relacionados?

Investimentos de GBS e tomada de decisões

• Assim como em 2015, ao tomar decisões de investimentos e estratégia para seu modelo de GBS ou CSC, as organizações 
priorizam investimentos que direcionam eficiências em termos de custo e valor comercial sobre aqueles que desenvolvem 
capacidades ou trabalham para alcançar velocidade

01

02

02

03

03

Alcançar velocidade

Planos e estratégia geral de negócios

Desenvolvimento de capacidades

Direcionar valor comercial

Ser eficiente em termos de custo
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Se você tem uma organização de GBS, quais têm sido os 
benefícios de mudar para GBS?

Benefícios de GBS

• Dos participantes que têm organizações de GBS, 61% indicaram ferramentas e métodos compartilhados como um benefício 
significativo de mudar para GBS, seguido de perto por uma combinação de mão de obra otimizada e custos menores e uma 
estrutura de governança compartilhada

• 94% dos participantes indicaram que otimizar ou compartilhar funções de gerenciamento proporcionaram pelo menos algum 
benefício de mudar para um modelo de GBS, enquanto 93% dos participantes mencionaram agilidade de entrega como outro 
benefício

26%

27%

36%

40%

43%

44%

47%

49%

49%

50%

57%

60%

61%

55%

53%

49%

45%

39%

39%

46%

43%

45%

40%

36%

33%

35%

19%

21%

15%

15%

17%

16%

7%

8%

6%

10%

7%

7%

3%

Melhores capacidades de gestão de fornecedores

Melhores modelos de carreira

Dados analíticos multifuncionais e/ou governança de dados

Melhoria de processo fim a fim multifuncional

Menores custos de infraestrutura e localização

Capacidade de obter sinergias e assumir novas aquisições

Capacidade de entregar serviços de back-office eficiente em termos de custo
conforme o negócio muda

Abordagem comum para melhoria contínua

Funções de gerenciamento compartilhadas/otimizadas

Controles aperfeiçoados

Estrutura de governança compartilhada

Combinação de mão de obra otimizada e custo menor

Ferramentas e métodos compartilhados

Benefício significativo Algum benefício Sem benefício
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Sua organização autoriza Serviços Compartilhados?

Sua organização autoriza participação em Serviços 
Compartilhados ou utiliza um modelo “opt-in”?

Por que segmentos/unidades de negócios decidem 
pelo “opt-in”?

Por que segmentos/unidades de negócios decidem 
pelo “opt-out”?

Autorização X “opt-in”

• Praticamente 70% das organizações autorizam participação 
em Serviços Compartilhados – consistente com as últimas 
três pesquisas

• Os quatro principais motivos pelos quais os 
segmentos/unidades de negócios escolhem o “opt-in”
continua consistente desde 2015

• Os negócios continuam fundamentalmente realizando o 
“opt-out” devido a uma falta de responsividade do serviço, 
qualidade e incapacidade de dar suporte ao negócio 
remotamente, assim como em 2015 14%

30%

31%

31%

32%

34%

Incapacidade para autorizar/escopo/processo
de alocação de orçamento de CSC

Maiores custos

Falta de flexibilidade

Incapacidade de dar suporte ao negócio
remotamente (de um CSC)

Baixa qualidade

Ausência de responsividade de serviços

11%

16%

17%

23%

30%

33%

36%

57%

58%

73%

Maior alcance geográfico

Mudança mais ampla de modelo…

Acesso a tecnologia

Infraestrutura/escala maior

Pressão política/interna

Talento de maior calibre

Flexibilidade de pessoal

Maior qualidade

Experiência

Menores custos

31%

69%
Autorizado

Opt-In
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Quem possui processos de Serviços Compartilhados e quais 
funções desempenham?

Você adotou proprietários de processos globais ou 
regionais como parte de sua estrutura de 
governança?

Propriedade do processo e funções

• Mais da metade dos participantes indicou a adoção de 
proprietários de processos globais ou regionais como parte 
de seu modelo de governança de GBS ou SSC

• As responsabilidades mais comuns daqueles com 
proprietários de processos globais ou regionais são 
monitoramento de métricas de desempenho, 
responsabilização pelos resultados e aprovações de 
mudança de sistema/ferramenta

• Foi citado o pagamento de recursos e gestão de 
desempenho como a função menos comum dos 
proprietários de processos

Quais funções esses proprietários de processos 
desempenham ao direcionar efetividade e eficiência 
fim a fim?

52%
48%

26%

37%

44%

56%

56%

61%

63%

63%

69%

69%

71%

75%

Remuneração dos profissisonais
e gestão de desempenho

Incorporação de novas
UNs/localidades

Revisão de funções e
responsabilidades

Gerenciamento e revisão de
SLAs

Gerenciar relacionamentos com
unidades de negócios/funções

Deter e atualizar políticas

Solicitação de mudanças para
configuração de tecnologia

Solução de questões

Monitoramento de métricas de
desempenho

Redesenho de processos /
melhoria contínua

Responsabilização por
resultados de processos

Aprovar mudanças em
processos e uso de ferramentas

Não
Sim
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Os acordos de nível de serviço (SLAs) são uma ferramenta 
efetiva e comum para governança?

Sua organização de GBS/CSC alavanca SLAs para 
orientar a governança?

SLAs e estornos

• Mais de dois terços dos participantes indicados utilizam SLAs como parte de sua estratégia de governança, que tem 
reduzido dos 77% tanto em 2015 como 2013

• 50% dos participantes indicaram que os serviços são cobrados de divisões com base no volume de serviços utilizados, 
somente 5% incluem precificação de multa em seu modelo de estorno

Como os serviços estão sendo cobrados das 
divisões atendidas por sua organização de 
Serviços Compartilhados?

68%

32%

5%

7%

9%

15%

19%

39%

50%

Precificação de multas/encargos

Serviços são ajustados pelo custo
com base em desempenho

Serviços são cobrados com base
em precificação de mercado

Não existe atualmente nenhuma
cobrança ou alocação de custos

Custos são alocados com base na
receita

Custos são alocados com base no
quadro de funcionários

Serviços são cobrados com base
em volume/serviços

Não

Sim
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Em uma escala de 1 a 8, em ordem crescente com 1 indicando a 
maior importância, o que é mais importante para os clientes de 
sua unidade de negócios?

Necessidades dos clientes do CSC

• Os participantes consideram custo de serviços, que foi classificado em 2º em 2013, como o fator mais importante para 
clientes da unidade de negócios

• Tempestividade da resposta foi considerado o mais importante para os clientes da unidade de negócios em 2013, desde então 
caindo para a 2ª posição

• Solicitações não padronizadas e ad hoc, tais como prestar serviços não rotineiros e antecipar necessidades não identificadas 
de unidades de negócio, continuam a ser de menor importância para os clientes de unidades de negócio

02

02

03

03

04

04

05

05

Antecipar as necessidades não identificadas da Unidade

de Negócio

Prestar serviços não rotineiros

Conhecimento da equipe dos objetivos da Unidade de

Negócios

Equipe do CSC com conhecimento de mais de um

processo

Prestar serviços rotineiros

Reagir a solicitações da Unidade de Negócios

Tempestividade da resposta

Custo de serviços

Classificação
de 2017

Classificação
de 2015 

1º 2º

2º 1º

3º 3º

4º 4º

5º 6º

6º 5º

7º 7º

8º 8º
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Como você atrai e retém talento em sua organização de Serviços 
Compartilhados?

Qual é o seu percentual anual de rotatividade de 
funcionário por centro?

Quais abordagens você tem utilizado para reter 
seus funcionários de serviços compartilhados?

Rotatividade e retenção de talentos

• A rotatividade média por centro foi de 10%, com 57% dos centros sustentando rotatividade de funcionários de 10% ou mais, que 
é ligeiramente superior à de 2015

• Os centros com rotatividade de 20% ou superior mais que triplicaram desde 2015

• Com base nas respostas analisadas, as organizações buscam reter talento desenvolvendo uma cultura sólida e oferecendo 
oportunidades em todas as funções

• Mais de 40% dos participantes indicaram práticas de trabalho flexíveis/de compartilhamento de tarefas, rotatividades de tarefas 
para outras áreas do negócio, pagamento baseado em desempenho e apoio financeiro para educação continuada como as 
principais ferramentas de retenção

• A importância de uma marca sólida da empresa é vista como o método menos comum de retenção de funcionários em todas as 
regiões

35%

43%

45%

46%

51%

62%

62%

Foco na construção da
reputação/marca da empresa

Apoio financeiro para educação
continuada

Pagamento baseado em desempenho
(p.ex.: bônus variáveis)

Rotatividade de tarefas fora de um
CSC para outras áreas do negócio

Práticas de trabalho
flexíveis/compartilhamento de tarefas

Oportunidades multifuncionais

Foco no desenvolvimento de uma
cultura sólida

21%

23%

24%

10%

22%

Menos de 5%

De 5% a menos de 10%

De 10% a menos de 15%

De 15% a menos de 20%

De 20% em diante
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Quais modelos de talentos não tradicionais você tem considerado 
dentro de sua organização de Serviços Compartilhados?

Modelos de talentos não tradicionais

• Três quartos dos participantes indicaram a utilização de modelos de talentos não tradicionais para atrair e reter funcionários 

• A colaboração coletiva (crowdsourcing) de trabalho foi a opção menos popular, um modelo implantado somente por 4% dos 
participantes; contudo, Finanças e TI expressaram o maior interesse entre essa população 

Você considerou o uso dos seguintes modelos de 
talentos não tradicionais dentro dos Serviços 
Compartilhados?

Quais modelos foram considerados?

75%

25%

4%

36%

40%

44%

Crowdsourcing de trabalho

Contrato / contingente

Práticas de trabalho virtual

Meio período

Não

Sim
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• As organizações também continuam a mudar para um modelo de GBS, levando em conta múltiplas funções, 
localidades, regiões e tipos de negócios

• Para aqueles que alavancaram um modelo de GBS, escalabilidade através de conhecimento compartilhado e 
ferramentas e estruturas de governança forneceram benefícios significativos para os participantes

• Mais organizações estão empregando um modelo “opt-in” em relação a 2015, fornecendo aos 
segmentos/unidades de negócios a oportunidade de direcionar o caso para inclusão dentro dos CSCs, ainda que 
um modelo de autorização seja ainda mais popular

• Alcançar um equilíbrio tanto entre reduções de custo como responsividade é essencial para os 
segmentos/unidades de negócios que consideram a adoção de um modelo de CSC

• Funções e responsabilidades claramente definidas são um componente crítico de uma estratégia de governança 
de CSC ou GBS bem-sucedida, assim como são os acordos de nível de serviço que fornecem tanto aos 
prestadores como aos clientes dos serviços um conjunto de expectativas objetivas e alinhadas

• Conforme os CSC tornam-se mais globais por natureza, as organizações devem continuar a implementar 
metodologias de estorno e alavancar precificação de transferência para efetivamente tratar de markups de custo 
majorado obrigatórios e imposto retido utilizados nos países

• Os clientes de unidades de negócios esperam que os CSCs continuem a tratar dos princípios básicos, tais como 
custo de serviço e responsividade, embora o conhecimento da equipe sobre múltiplos processos de Serviço 
Compartilhado esteja se tornando cada vez mais importante, uma indicação da necessidade de conjuntos de 
habilidades flexíveis e uma base de conhecimento mais ampla

• A retenção de pessoal é um desafio crescente à medida que a guerra por talentos continua a aumentar

• Além dos métodos de retenção mais tradicionais, tais como desenvolvimento de uma cultura sólida e 
oportunidades multifuncionais, os negócios também estão considerando modelos de talentos alternativos, 
incluindo opções virtuais e em meio-período, bem como o uso de uma força de trabalho contingente/por contrato

Principais Insights sobre Operações e Governança
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Jornada e Valor
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Como a tecnologia e padronização de processos afetou sua 
mudança para Serviços Compartilhados?

Você padronizou processos antes, durante ou após 
a mudança para Serviços Compartilhados?

Você modificou os processos antes, durante ou 
após a mudança tecnológica?

Ocasião da mudança de processo para CSC

Antes da 

mudança 

tecnológica

Durante a 

mudança 

tecnológica

Após a 

mudança 

tecnológica Total
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Antes de 

mudar para 

CSC

7% 16% 7% 30%

Durante a 

mudança para 

CSC

6% 5% 4% 15%

Após a 

mudança para 

CSC

25% 21% 9% 55%

Total 38% 42% 20% 100%

55%
30%

15%

38%

42%

20%

Migração de tecnologia e processo

• As preferências dos participantes por mudar processos 
através do método “lift and shift” caiu ligeiramente de 
61% para 55% em 2015

• A abordagem de transição de uma só vez (“big bang”)
continua a cair em popularidade, reduzindo de 13% em 
2015 para 5% 

• Mudar para um CSC antes da alteração de tecnologia e 
padronização de processos continua sendo a 
abordagem mais popular

Processos 
padronizados e 

movidos ao mesmo 
tempo

Primeiro processos 
padronizados

Primeiro mudou para 
serviços 
compartilhados

Mudou processos ao 
mesmo tempo que 

tecnologia

Mudou processos 
após mudança de 

tecnologia Mudou processos 
antes da 

tecnologia
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Onde os Serviços Compartilhados tiveram um impacto positivo?

Impactos positivos de CSCs

• Os quatro principais benefícios continuam os mesmos da pesquisa de 2015, ainda que comparado a 2015, a Redução de 
Custos apresentou uma redução em participantes que indicaram a área como tendo um impacto positivo significativo, de 
49% em 2015 para 39% 

• A Eficiência dos Processos superou a redução de custos como o maior contribuidor do impacto positivo geral

• O impacto positivo significativo aumentou consideravelmente em Comparabilidade Inter-Organizacional, Desenvolvimento 
de Capacidades e Talentos e Disponibilidade de Capital de Giro desde 2015, que foram reportados como tendo um benefício 
significativo entre 25%, 11% e 7% dos participantes, respectivamente

8%

14%

16%

18%

22%

26%

27%

30%

32%

32%

33%

35%

39%

41%

18%

32%

34%

44%

47%

47%

39%

41%

40%

49%

44%

41%

47%

41%

26%

46%

50%

62%

69%

73%

66%

71%

72%

81%

77%

76%

86%

82%

Alíquota fiscal efetiva

Capital de giro

Integração de aquisição

Desenvolvimento de capacidades e talentos

Níveis de serviços

Suporte de crescimento/escalabilidade

Eliminação de distrações da atividade-fim…

Observância dos requisitos regulatórios

Plataforma para Mudança

Qualidade do processo

Controles internos

Comparabilidade inter-organizacional

Eficiência dos processos

Redução de custos

Impacto positivo significativo Algum impacto positivo Total



Direitos autorais © 2017 Deloitte Development LLC. Todos os direitos reservados.Resultados da Pesquisa Global de Serviços Compartilhados de 2017 40

Qual foi a redução do quadro de funcionários e período de 
retorno que você observou como resultado dos Serviços 
Compartilhados?

Qual foi a redução média do quadro de 
funcionários alcançada por sua última 
implementação significativa de CSC ao longo dos 
primeiros 12 meses após o início das operações 
integrais? 

Redução do quadro de funcionários e período de retorno

• A redução média do quadro de funcionários foi de 15% para todos os participantes ao longo dos primeiros 12 meses 
após operacionalização integral, no mesmo nível da pesquisa de 2015

• 64% dos participantes observaram reduções no quadro de funcionários de 10% ou mais, em comparação com os 60% 
em 2015 

• Em particular, aqueles que observaram “de 10 a 20%” em reduções do quadro de funcionários cresceu para de 29% em 
2015 para 36% este ano 

• O período de retorno mais comum para os Serviços Compartilhados foi de 1 a 2 anos após a implementação, recebendo 
38% do total de respostas

Qual foi o período de retorno de seus Serviços 
Compartilhados após a implementação?

16% 38% 29% 10% 7%

15%

21%

36%

19%

3%

Nenhuma redução

Menos de 10%

De 10% a menos de 20%

De 20% a menos de 30%

40% ou mais
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s
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De 1 a 2 anos

Menos de 1 ano De 2 a 3 anos

De 3 a 4 anos

Mais de 4 anos
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Quais melhorias na produtividade você observou a partir dos 
Serviços Compartilhados e como você investiu essas economias?

Melhoria de produtividade e alocação de economias

• A melhoria média de produtividade foi de 8% para todos os participantes, similar às pesquisas anteriores que remontam de 
muitos anos

• De modo geral, 73% dos participantes observaram aumentos de produtividade de 5% ou mais, em comparação apenas com 
os 70% em 2015

• Da mesma forma que em 2015, das economias obtidas de melhorias de produtividade, mais da metade dos participantes 
passou custos menores para seus respectivos negócios

Qual tem sido a melhoria de produtividade média 
anual alcançada por CSCs da sua organização? 

9%

17%

44%

20%

9%

Nenhum Menos de 5% De 5% a 10% De 10% a 15% Mais de 15%

Como você tem alocado as economias 
provenientes das melhorias de produtividade?

7%

11%

15%

16%

51%
Passar custos 
menores para 

o negócio

Melhorar 
instalações

Investir em 
desenvolvimento 

de talentos

Investir em 
melhoria de 
processos

Investir em 
tecnologia
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Você tem utilizado Serviços Compartilhados para gerar receita 
incremental ou vendeu CSCs para um prestador terceirizado?

Você já alavancou seu ativo de serviços 
compartilhados para gerar receita incremental 
para a sua organização?

Estratégias de monetização de CSC alternativas

• 13% dos participantes alavancaram seus Serviços Compartilhados para gerar receita incremental para seus respectivos 
negócios

• 78% dos participantes indicaram que não venderam nem planejam vender seus CSCs a um prestador terceirizado. Os 22% 
restantes indicaram que venderam ou que planejam vender seus CSCs a um prestador terceirizado.

Sua organização já vendeu um CSC a um prestador 
terceirizado?

13%

87%

8%

13%

78%

Não

Sim

Não e não 
planeja fazer

Sim

Não. Contudo, 
planeja fazer no 

futuro
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Como você normalmente tem abordado a organização e as 
mudanças de talentos necessárias no nível local ao trocar para 
CSCs/CoEs?

Organização retida

• 62% dos participantes abordaram a organização ao nível local fornecendo metas de redução do quadro de funcionários

• Poucos participantes forneceram documentação relacionada a tarefas e à nova organização a funcionários retidos durante 
uma transição para CSC em comparação a 2015 

• 25% dos participantes indicaram que os associados foram obrigados a se recandidatar para os cargos remanescentes, o que 
representa um aumento de 21% em 2015

• As organizações continuam a alavancar uma abordagem multi-thread a mudanças de talentos orientada pela transição para 
CSCs; na média, os participantes se concentraram em pelo menos três estratégias para tratar das mudanças de organização 
retida, assim como em 2015

25%

28%

33%

36%

39%

44%

57%

62%

Incentivou associados a se recandidatar para cargos remanescentes

Forneceu bônus de retenção

Mudou associados anteriores para outras funções

Reavaliou níveis de tarefas

Emitiu comunicações controladas para equipes afetadas

Conduziu treinamento

Definiu um novo organograma e descrição de tarefas

Pré-definiu uma meta de redução do quadro local
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Em que medida sua organização alcançou os seus objetivos de 
Serviço Compartilhado? 

Não alcançou os objetivos Superou os objetivos

Alcançando os objetivos

• Mais de 30% dos participantes atingiram ou superaram todos os seus objetivos para as suas organizações de Serviços 
Compartilhados em todas as áreas pesquisadas

• Qualidade dos serviços e redução do quadro de funcionários foram os mais comumente citados como objetivos que foram 
ultrapassados, com 33% cada

• A automação de tecnologia continua a ser uma das áreas que mais polarizam, com uma diferença de 8% entre experiências 
negativas e positivas, embora esse valor seja muito inferior à variação de 21% em 2015

• As organizações de Serviços Compartilhados continuam a superar expectativas, com mais organizações que indicaram que 
seus CSCs superaram os objetivos do que aquelas que “erraram o alvo”, uma tendência que se manteve desde a pesquisa de 
2015

35%

24%

24%

18%

14%

20%

17%

18%

18%

12%

17%

19%

27%

27%

21%

24%

33%

25%

25%

23%

25%

22%

21%

33%
Custos

Redução do quadro de funcionários

Tamanho da organização retida

Custos únicos

Escopo

Número de unidades de negócios atendidas

Número de localidades atendidas

Tipos de processos no escopo

Número de processos no escopo

Qualidade

Qualidade dos serviços

Tempestividade

Tempo para implantar – configuração central

Tempo para implantar – totalmente implantado

Tecnologia

Padronização de tecnologia

Automação da tecnologia
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Como você poderia ter melhorado sua jornada para os Serviços 
Compartilhados?

Quais mudanças você teria feito juntamente com a sua jornada para os Serviços Compartilhados?

Principais áreas de melhoria

• Desde 2011, uma melhor gestão de mudança continua a ser a principal área de melhoria que os participantes fariam à sua 
jornada para os Serviços Compartilhados

• 44% dos participantes mencionaram que teriam aumentado seu foco em automação e robótica

11%

12%

25%

37%

39%

40%

41%

44%

49%

54%

Transição mais rápida para GBS

Menos detalhes de caso de negócios

Melhor elaboração de relatórios

Tomada de decisões mais rápida/solução de questões

Governança mais sólida

Melhor equipe/recursos

Melhor alinhamento entre mudança de processos e mudança de tecnologia

Maior foco em automação e robótica

Alinhamento/suporte executivo mais sólido

Melhor gestão de mudanças
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• Poucas organizações estão buscando padronizar processos e mudar tecnologia em uma abordagem “big bang”, 
enquanto persiste uma forte presença de abordagem de implantação “lift and shift”, indicando uma potencial 
preferência por transições mais rápidas e menos arriscadas.  Elas também têm menos paciência com mudança local 
e implantações de tecnologia

• As organizações estão realizando maiores reduções no quadro de funcionários com base em recentes implantações 
de Serviços Compartilhados e continuando a obter retornos mais rápidos de seus investimentos em novos CSCs, em 
parte devido à escalabilidade e alavancagem de uma pegada existente 

• Um pequeno segmento de organizações observou formas alternativas de alavancar seu ativo de Serviços 
Compartilhados através de monetização de seus CSCs, seja prestando serviços a outras organizações (13%) ou 
vendendo o ativo a um prestador de serviços terceirizado (8%)

• Obtenção de eficiências de processos, embora redução de custos e manutenção da qualidade do trabalho e 
controles internos continuem sendo as principais áreas de benefícios para aquelas que implementam CSCs, 
enquanto Impostos continua sendo uma prioridade menor como elemento estratégico no processo de tomada de 
decisão de CSCs em uma organização

• Embora gestão de mudança e alinhamento de liderança ainda representem as lições mais comuns aprendidas por 
organizações que implantam CSCs, o uso de automação e robótica também tem se tornado uma área que muitos 
acreditavam que deveria ter sido introduzida antes em sua jornada

• Tecnologia parece ser a fronteira seguinte em captura de valor, visto que mais organizações estão dispostas a 
reinvestir as economias provenientes de melhorias de produtividade nessa área, especialmente em robótica e 
espaço de automação cognitiva 

• Não obstante, padronização e automação de tecnologia continuam sendo insatisfatórios em termos de atender às 
expectativas, indicando que as organizações são continuam a se esforçar para efetivamente incorporar melhorias 
tecnológicas como parte de suas transições para CSCs

Principais Insights sobre Jornada e Valor
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Futuro dos Serviços 
Compartilhados, Robótica e 
Automação de Processos 
(RPA)
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Que outros facilitadores você espera que sua organização utilize 
para seus Serviços Compartilhados no futuro?

Como você espera que sua organização mude seu 
uso de Serviços Compartilhados nos próximos 3 a 5 
anos?

Futuro caminho dos Serviços Compartilhados

• Os CSCs continuam a focar em promover a cadeia de valor 
de processos, com mais de três quartos dos participantes 
planejando aumentar o número de processos de CSC 
baseados em conhecimento

• 63% dos participantes pretendem utilizar robótica nos 
próximos 3 a 5 anos

• 43% dos participantes esperam aumentar os processos 
terceirizados

• Os dados analíticos são mais comumente utilizados para 
fornecer dados em nível empresarial, com um subconjunto 
menor de participantes indicando o uso de dados analíticos 
preditivos e/ou otimização

Que função sua organização de Serviços 
Compartilhados realiza ou antecipa ao realizar 
análise de dados?

35%

36%

53%

60%

70%

Realiza dados analíticos preditivos e/ou otimização

Desenvolve e entrega insights para ajudar os líderes
a operar o negócio de modo mais eficiente

Analisa dados históricos para descobrir tendências

Reúne e agrega dados da empresa

Fornece relatórios solicitados para a empresa
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26%

43%

9%

14%

12%

9%

22%

20%

13%

17%

14%

37%

38%

34%

34%

41%

47%

47%

57%

39%

43%

57%

Uso de robótica

Foco em melhoria contínua

Nº de processos terceirizados

Nº de processos entregues
globalmente

Nº de processos entregues
regionalmente

Nº de processos voltados ao
cliente em CSCs

Nº de processos transacionais
em CSCs

Nº de processos baseados em
conhecimento em CSCs/COEs

Nº de áreas geográficas/regiões
atendidas por CSCs

% de unidades de negócios
internas atendidas por CSCs

Nº de funções em Serviços
Compartilhados

Aumenta significativamente Algum aumento
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Quais elementos transformacionais relacionados à tecnologia 
você espera incorporar a seus Centros de Serviços 
Compartilhados?  

Em uma escala de 1 a 7, quais métodos 
provavelmente você usará nos próximos 12 meses 
para aumentar a automação em sua organização 
de GBS ou CSC?

Sua organização de GBS ou CSC está explorando 
ativamente as atividades de RPA?

Função da automação

• Os participantes continuam a indicar um interesse substancial em buscar melhorias do sistema principal / ERP, seguido pelo 
uso de ferramentas especialistas, computação em nuvem e RPA

• RPA apresenta um interesse crescente com mais de 58% das organizações em estágio de pesquisa inicial, planejamento ou 
implementado

• A grande maioria das empresas que planejaram, projetaram um piloto ou implementaram robótica estão sediadas nos 
Estados Unidos e na Europa Ocidental

03

04

04

05

05

Implanta ferramentas de
inteligência artificial

Implanta robótica e automação
de processos

Alavanca computação em
nuvem

Utilizar ferramentas
especialistas acopladas ao ERP

Aprimora o sistema
principal/ERP atual

Sim, começou a 
pesquisar

Não, não iniciamos 
qualquer pesquisa de 

RPA

Sim, 
planejando um 

piloto inicial

Sim, 
múltiplas 
funções

Sim, função 
única

Sim, piloto 
conduzido

42% 24% 14% 12% 4%4%
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Que nível de economia sua organização espera obter de RPA e 
como isso impactará seus Investimentos em Serviços 
Compartilhados existentes?

Que nível de economia você prevê alcançar através 
de RPA?

Em que medida você espera que seus 
investimentos em RPA impactem seus 
investimentos offshore de Serviços 
Compartilhados?

Impacto da automação

• Quase metade dos participantes acreditam que RPA entregará 20% de economia, em média, a seus respectivos negócios, 
enquanto 9% preveem um impacto de economia de 40% ou mais

• Daqueles participantes que indicaram experiência anterior com RPA, 29% esperam alavancar RPA como uma forma de reduzir 
o valor dos investimentos offshore, provavelmente compensando economias de arbitragem salarial antecipadas com 
economias por automação 
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• As empresas estão procurando novas formas de criar e capturar valor através de iniciativas como melhoria 
contínua, robótica e dados analíticos 

• As organizações também estão buscando incorporar processos mais baseados em conhecimento e mais funções 
dentro de seus CSCs, indicando maior apetite potencial para complexidade.  Alternativamente, também pode-se 
argumentar que foi retirado valor de processos transacionais, ou que uma maior credibilidade através de um 
histórico comprovado tem levado a um escopo de trabalho adicional

• Permanece uma oportunidade para as organizações se concentrarem em utilizar dados analíticos para informar 
tomada de decisões estratégicas e prever crescimento e desempenho futuro

• RPA pode direcionar consistência e padrões de dados que permitiriam ainda aos CSCs realizarem análise de valor 
mais elevado e associar-se ainda mais ao negócio para fornecer insights profundos

• A tecnologia continua a evoluir rapidamente com oportunidades de alavancar tecnologias disruptivas para aumentar 
o valor e o ritmo de mudança de ativos de informações através de transformação da força de trabalho, serviço e 
processo

• Os pilotos de RPA têm impactos diretos nas operações de negócios e definem o estágio para implantações de RPA 
mais amplas em toda a empresa

• Conforme o apetite por automação cresce, a interação de tecnologias emergentes levará a mudanças fundamentais 
em como os negócios operam e entregam serviços aos clientes

Principais Insights sobre o futuro dos Serviços Compartilhados e 
Robótica e Automação de Processos (RPA)
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