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RESUMO 

 

 

Os objetivos do projeto são analisar, entender e descrever as principais etapas 

necessárias para viabilizar a implementação de CSC em empresas de transporte 

rodoviário de passageirosna Região Metropolitana do Rio de Janeiro, visando 

garantir melhores resultados nas organizações. Assim, para que esses resultados 

sejam satisfatórios, há uma necessidade de mudança na estrutura organizacional, a 

fim de otimizar processos e tempo, conseguindo assim uma melhor eficiência. 

Baseado na realidade atual, as organizações precisam inovar em suas estratégias 

diante do mundo globalizado. Para tanto, buscam a implantação do CSC para que 

as conduza a patamares elevados de eficiência operacional e maximização de 

resultados. Na metodologia adotada neste estudo, utilizamos uma pesquisa 

bibliográfica do tema, que serviu como base para a conceituação de todo o 

processo, fontes documentais e entrevistas com duas empresas que se encontram 

em fases distintas de implantação do CSC: uma com o CSC já implantado e a outra 

em fase de implantação, para, através de uma abordagem descritiva qualitativa, 

atingir os objetivos. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com os principais 

gestores envolvidos nos processos de mudança. Por ser considerada uma 

ferramenta nova no setor de transporte e um elemento desafiador, tal visão 

possibilitará às organizações aprimorarem seus processos para a tomada de 

decisões. Contudo, o objetivo deste trabalho não foi apenas trazer uma visão 

conceitual e sim também uma análise prática para que seja possível integrar novos 

benefícios e promover o desenvolvimento de um CSC. A mudança de modelo 

mental é aceitável quando apresentamos todas as etapas e vantagens às 

organizações. Pensar em novas formas de executar tarefas, a fim de melhorar a 

efetividade da empresa e garantir que os negócios estejam fluindo da maneira mais 

rentável, é um dos grandes desafios a serem enfrentados atualmente no mercado. E 

a adoção de ferramentas como o CSC que visem à busca desses objetivos é uma 

tendência que vem para ficar. 

 

Palavras-chave: Centro de Serviço Compartilhado. Transporte Rodoviário. Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Otimização de Processos. Eficiência Operacional



ABSTRACT 

 

 

The objective of the project is to analyze understanding and describe the main  

necessary steps to enable the implementation of SSC in passenger road 

transportation companies in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, regarding to 

anchieve better results in the organizations. For successful outcome there is a need 

to change the organizational structure in order to optimize process and time, getting 

better efficiency. Based on the current reality, organizations need innovation in their 

strategies because of the globalized world. Therefore,they implement the SSC to 

search for high levels of operational efficiency, and better results. The methodology 

adopted in this study, has used bibliographical research related to the theme, suited 

as a base for the processes concept, documental sources and interviews with two 

companies being in different phases of SSC implementation, one of this an 

implemented SSC and the other still implementaing, bases on a qualitative 

descriptive approach, to achieve the objectives. Semi-structured interviews were 

used with the main managers involved in the change processes. Being considered a 

new tool and a challenging element, the SSC will enable the organizations 

developing their decision-making processes. However, the objective of this work 

wasn´t only bringing a conceptual vision but also providing a practical analysis 

enabling new benefits integration and promoting a SSC developing. Mental model 

changing is acceptable when presenting the steps and advantages to organizations. 

Thinking about new ways to perform tasks in order to improve business effectiveness 

and ensure the business flowing in the better cost-effective way is one of the major 

challenges facing the market today. Adopting tools like the SSC to pursue these 

goals is a real trend. 

 

Keywords: Shared Service Center. Road transport. Metropolitan Region of Rio de 

Janeiro.Process Optimization. Operational Efficiency. 

 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Principais características de um CSC pleno ....................................... 20 

Figura 2 – Absorção de atividades de suporte das diversas Unidades  
Negociais ................................................................................................................. 41 

Figura 3 – Introdução ás "Quatro Ondas" de implantação e evolução do  
CSC ........................................................................................................................... 44 

Figura 4 – Razões para implementar um CSC ...................................................... 50 

Figura 5 – Principais características de CSC pleno ............................................. 57 

Figura 6 – Etapas do CSC desde a contratação ................................................... 59 

Figura 7 – Levantamento de Processos ................................................................ 64 

Figura 8 – Modelo Atual e Modelo Futuro ............................................................. 65 

Figura 9 – Macroprocessos no Escopo CSC ........................................................ 67 

Figura 10 – Análises de Cenário ............................................................................ 68 

Figura 11 – Planejamento e Gestão ....................................................................... 68 

Figura 12 – As seis etapas...................................................................................... 70 

Figura 13 – Cidades Candidatas a hospedar o CSC ............................................ 70 

Figura 14 – Critérios para escolha da cidade ....................................................... 71 

Figura 15 – Resultados na escolha da cidade para implantar o CSC ................. 72 

 
  



LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Categorias de Perguntas das Entrevistas ......................................... 27 

Quadro 2 – Síntese da metodologia desenvolvida ............................................... 28 

Quadro 3 – Motivação para aderência à implantação do CSC ............................ 36 

Quadro 4 – Benefícios tangíveis e intangíveis do CSC ....................................... 42 

Quadro 5 - Custos x benefícios de um CSC .......................................................... 48 

Quadro 6 – Principais riscos inerentes à implantação do CSC .......................... 49 

Quadro 7 – Papéis e Responsabilidades............................................................... 66 

 

 

 
 
 
 
 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ANP  Agência Nacional do Petróleo 

CSC  Centro de Serviço Compartilhado 

DETRO  Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro 

DP  Departamento Pessoal 

FETRANSPOR  Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 

Estado do Rio de Janeiro 

IPK  Índice de Passageiros por Quilômetro 

NTU Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

RH  Recursos Humanos 

RMRJ  Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

SLA  Service Level Agreement – Acordo de Nível de Serviço 

TI  Tecnologia da Informação 

VLT  Veículo Leve sobre Trilhos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

1.1 Problema de Pesquisa ...................................................................................... 16 

1.2 Objetivos ............................................................................................................ 17 

1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................. 17 

1.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 17 

1.3 Justificativa ........................................................................................................ 17 

1.4 Relevância do Tema Pesquisado ..................................................................... 21 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................... 23 

2.1 Aspectos Gerais e Tipo de Pesquisa ............................................................... 23 

2.2 Procedimentos da Pesquisa ............................................................................. 28 

3 REALIDADE ATUAL DAS EMPRESAS ................................................................ 34 

4 BASES CONCEITUAIS ......................................................................................... 39 

4.1 Centro de Serviços Compartilhados ............................................................... 39 

4.1.1 Histórico e definições .................................................................................... 39 

4.1.2 Benefícios associados ao modelo ................................................................ 41 

4.1.3 Implementação do Centro de Serviços Compartilhados ............................ 42 

4.1.4 Terceirização dos Serviços Compartilhados ............................................... 46 

4.1.5 Impactos do CSC na estrutura e gestão organizacional ............................. 47 

4.1.6 Resultados esperados do CSC ..................................................................... 49 

5 BENCHMARKING REALIZADO COM O GRUPO JCA ........................................ 52 

6 BENCHMARKING REALIZADO COM A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ ...... 55 

7 MODELO CONCEITUAL ....................................................................................... 56 

8 PROPOSTA DE SOLUÇÃO .................................................................................. 63 

8.1 Localização ........................................................................................................ 69 

9 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ........................................ 73 

9.1 Conclusões ........................................................................................................ 73 

9.2 Limitações .......................................................................................................... 79 

9.3 Recomendações ................................................................................................ 79 



REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 81 

APÊNDICE A - Entrevista com Grupo JCA ............................................................ 85 

APÊNDICE B - Entrevista com Universidade Estácio de Sá ................................ 88 

 

 



11 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O setor de transporte de passageiros por ônibus vem enfrentando grandes desafios 

ao longo dos últimos anos em razão de importantes mudanças no ambiente externo. 

Alguns desses desafios estão relacionados à perda de receitas operacionais, pela 

redução do volume de passageiros; à piora dos indicadores de desempenho 

operacional e à redução do valor das tarifas. 

 

A redução das receitas operacionais tem afetado o transporte público de 

passageiros por ônibus nas principais regiões brasileiras. Em estudo sobre o 

comportamento da demanda, a Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbano – NTU comparou os indicadores de demanda dos meses de abril e outubro 

de 2014 com a série histórica dos anos anteriores e concluiu que:  

 

Comparativamente ao ano de 2013, o número de passageiros transportados 
reduziu-se. Este resultado ratifica a tendência de perda de produtividade 
que foi mais intensa no período entre 1995-2013 e com pequenas 
oscilações a partir de 2004 até os dados atuais, sem apresentar qualquer 
sinal considerável de recuperação desde então. A redução da quantidade 
de passageiros transportados atingiu níveis superiores a 30% em várias 
oportunidades ao longo de toda a série histórica (1994-2014) (ANUÁRIO 
NTU: 2014 -2015, p. 28). 

 

Comportamento semelhante também se observa nos indicadores de desempenho 

operacional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A evolução do Índice de 

Passageiros por Quilômetro – IPK (média mês) apresentou uma redução de 1,90 no 

ano de 1996, para 1,30 no ano de 2015, nas linhas do Município do Rio de Janeiro. 

No sistema intermunicipal do Rio de Janeiro, a redução do IPK (média mês) foi de 

1,23 em 1995, para 0,75 em 2015 (FETRANSPOR, 2015). 

 

Segundo dados do Relatório de Atividades da Fetranspor (2015, p. 25), “em 2015, o 

movimento diário nas linhas intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro, foi, na 

média, de 2,1 milhões de passageiros – um decréscimo de 3,30% em relação ao 

número do ano anterior”. 

 

À piora nos indicadores de desempenho operacional de passageiros transportados e 

IPK ao longo dos últimos 20 anos (1995-2015) somaram-se, no ano de 2013, as 
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perdas decorrentes da redução do valor das tarifas em razão da pressão social nas 

manifestações ocorridas no Estado,a partir de junho de 2013. 

 

Como aponta o Relatório de Atividades da Fetranspor: “O setor sofreu forte impacto 

na receita durante todo o ano de 2013, notadamente na capital, em razão da 

contenção do reajuste das tarifas” (FETRANSPOR, 2013, p. 28). Os reajustes 

anuais tarifários que vinham sendo concedidos no início de cada ano só foram 

concedidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 1º de junho de 2013, tendo sido 

cancelado em 19 do mesmo mês. Na mesma linha, os reajustes das linhas 

intermunicipais e de outros municípios da Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro foram cancelados ou reduzidos. A recomposição das tarifas só veio a 

ocorrer a partir do início de 2014. 

 

Por conta da defasagem dos valores das tarifas, frente à inflação dos custos 
operacionais e ao reajuste salarial da força de trabalho, o setor de 
transporte por ônibus acumulou perdas estimadas em R$ 216 milhões. 
Somente nas empresas que atuam na cidade do Rio de Janeiro os prejuízos 
totalizaram R$ 164,2 milhões. Entre as empresas que operam as linhas 
intermunicipais, o valor chegou a R$ 51,8 milhões (FETRANSPOR, 2013, p. 
28) 

 

A partir do final do ano de 2014, com a piora da situação econômica do país, as 

mudanças para o sistema de transporte se apresentaram de forma ainda mais 

contundente. 

 
Ao problema tarifário associaram-se, ao longo dos anos, os impactos da 
diminuição da atividade econômica sobre o poder de compra de grande 
parcela dos usuários dos serviços de ônibus. Parte da população foi afetada 
por dificuldades relacionadas a fatores como a queda do nível de emprego e 
da renda, com a consequente redução da demanda por transporte, incluindo 
o utilizado para lazer (FETRANSPOR, 2015, p. 27). 

 

Outro dado preocupante para o segmento de transporte de passageiros por ônibus 

na Região Metropolitana no Rio de Janeiro diz respeito à perda da participação no 

mercado total de transporte público. O marketshare do transporte por ônibus em 

relação aos principais modais evoluiu de uma participação, em 2003, de 73,53% 

para 80,24% em 2012, segundo dados do Plano Diretor de Transporte 

Urbano(PDTU). Porém, em 2016, é projetada uma queda na participação para 

75,92% (FETRANSPOR, 2015), quase retornando aos patamares de 14 anos atrás. 
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A participação do modal de transporte por ônibus vem sofrendo a concorrência de 

novos entrantes. Os novos concorrentes surgem, algumas vezes, da falta de 

controle do Estado sobre a atividade de transporte, que é, originalmente, delegada 

pelo poder público às empresas privadas através de contratos de concessão ou 

permissão. Entretanto, ao longo dos últimos anos, o transporte irregular feito por 

outros veículos, como vans e kombis, se tornou comum e passou a concorrer 

diretamente com as empresas de ônibus, atuando, quase sempre, nos mesmos 

itinerários e nos horários de maior demanda, gerando perdas de receita. Essas 

atividades são toleradas e, por força de grupos de pressão, são, por vezes, 

autorizadas e passam a participar da oferta de transporte público, representando 

novas perdas de passageiros transportados pelas empresas de ônibus. 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, houve o investimento em um novo modal de transporte 

de média capacidade destinado à locomoção dos usuários em todo o centro da 

capital, ligando as regiões da Rodoviária Novo Rio, Região Portuária, Central do 

Brasil e o Aeroporto Santos Dumont, através da construção de um novo sistema 

conhecido como Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. O sistema se caracteriza pelo 

uso de composições sobre trilhos, em pequenos módulos e que transitam pelas ruas 

de forma semelhante aos antigos bondes, dotados de conforto e movidos por 

energia elétrica.  

 

Os passageiros embarcam nos trens em estações localizadas ao longo do trecho, e 

o sistema de pagamento é baseado no autocontrole, em que o próprio usuário é 

responsável pela validação de seu bilhete eletrônico nos equipamentos embarcados. 

Além disso, o VLT possui integração tarifária com as linhas do sistema tradicional, o 

que representa uma redução no valor recebido por passageiro no sistema de ônibus. 

 

A prefeitura do Rio de Janeiro alterou substancialmente o trânsito nas vias urbanas 

no centro da capital, mudando e suprimindo itinerários do transporte por ônibus, de 

forma a garantir mercado para o VLT e atender ao plano de racionalização e 

modernização em que esse novo modal foi concebido. 

 

Finalmente, o surgimento de novas tecnologias tem também afetado a demanda de 

transporte por ônibus. A criação das plataformas virtuais de oferta e contratação de 
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transporte no modelo autodenominado carona paga, cujo exemplo mais marcante 

são os sistemas “UBER”, “CABIFY” e “BLABLACAR”, tem mobilizado grande 

interesse por parte dos usuários e causado conflito com os sistemas de transporte 

por táxis, em várias cidades do país.  

 

Muito embora esse sistema possa ser visto como concorrente apenas do modal de 

transporte público por veículos de passeio (táxis), já existe experiência com a oferta, 

na cidade de São Paulo e outras, de uma nova modalidade de serviço pelo UBER, 

na qual o passageiro concorda em dividir o serviço com outros usuários e se utilizar 

de rotas predefinidas, pagando um valor fixo correspondente ao rateio do serviço 

pelo total de passageiros possíveis no veículo. Assim, para esse tipo de serviço 

especial, os usuários podem, mediante o pagamento de um valor reduzido, participar 

de um transporte compartilhado nas ofertas determinadas pelo UBER. Em razão da 

proximidade entre os valores cobrados pelo novo serviço UBER e o serviço por 

ônibus na cidade de São Paulo, por exemplo, a concorrência atinge agora o serviço 

de transporte por ônibus, além do serviço por táxis.  

 

Segundo notícias publicadas no blog Tecnoblog: 

 

Mais uma nova modalidade pode reduzir ainda mais o preço das corridas: 
segundo a Época, a empresa planeja lançar no país o uberPool, que 
compartilha a sua viagem com outros passageiros para dividir os custos. O 
UberPool já opera em cidades como Nova York e Londres. Funciona assim: 
você solicita um motorista pelo aplicativo, com o destino já definido, e o 
Uber informa o valor da corrida, cerca de 25% mais barata que no UberX. A 
lógica é semelhante à dos ônibus: o motorista, em vez de levar você da 
origem ao destino, faz um caminho para pegar passageiros que estiverem 
indo para a mesma direção. Como o trajeto é compartilhado, a corrida fica 
mais em conta.(Site TECNOBLOG, 2017) 

 

Esses novos entrantes devem ser considerados importantes competidores, pois 

acabam levando a perdas no desempenho operacional das empresas de transporte 

de passageiros por ônibus, como também ao agravamento da situação econômica 

do setor. 

 

Do ponto de vista dos custos operacionais, percebe-se uma forte pressão de 

aumento nos itens de maior percentual na planilha das empresas: óleo diesel, pneus 

e despesas com a folha de pagamento dos salários. “O óleo diesel foi um dos 



15 

principais responsáveis pelo aumento dos custos do transporte. Este insumo possui 

uma representatividade aproximadamente 25% do custo total.” (ANUÁRIO NTU: 

2014-2015, 2015, p.30).  

 

O Anuário NTU: 2014-2015 (2015, p. 31) expõe ainda que  

 

Levantamentos recentes realizados pela NTU, com dados da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 
mostrou que, entre junho de 2012 e novembro de 2014, o reajuste 
acumulado do óleo diesel foi 15,1% superior ao da gasolina. 

 

Outro fator indutor de grandes mudanças no setor de transporte de passageiros por 

ônibus na RMRJ é a realização de licitações pelos principais municípios 

fluminenses. Nos últimos anos, foram realizadas licitações dos serviços de 

transporte por ônibus dos municípios do Rio de Janeiro (2010), Niterói (2013), São 

Gonçalo (2014), Nova Iguaçu (2015), entre outros. O Departamento de Transporte 

Rodoviário de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ convocou, 

através do Edital de Convocação de Audiências Públicas DETRO/RJ n.º 01/2015, a 

realização de 12 audiências públicas em vários municípios do Estado do Rio de 

Janeiro para discussão dos termos da licitação das linhas intermunicipais de 

transporte coletivo de passageiros por ônibus. (Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, 2015) 

 

Como resultado desses processos de licitação tem se destacado o surgimento das 

operações consorciadas por áreas entre as empresas de transporte, o que incentiva 

a padronização das práticas de gestão em razão das exigências dos novos contratos 

de concessão. 

 

Nesse desafiador cenário, as empresas sentem-se obrigadas a buscar soluções que 

se traduzam em ganhos na eficiência operacional, otimização dos processos e 

melhores resultados para o enfrentamento das exigências do mercado. Sendo 

assim, desenvolvemos um estudo para analisar a viabilidade de implementação do 

Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que consiste em uma estrutura de 

centralização dos processos, aplicada, sobretudo, às atividades de suporte de uma 

empresa, (SAAVEDRA, 2014, p. 1). Essa estrutura pode ser utilizada como solução 

para geração de valor para as empresas, com ganhos que se traduzam na 
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maximização dos seus resultados operacionais, financeiros e de satisfação dos 

clientes do serviço de transporte público na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Este trabalho foi dividido em 9 capítulos. Na Introdução, são apresentados os 

problemas enfrentados pelas empresas de transporte de passageiros, os objetivos 

deste trabalho, a justificativa e a relevância do tema. No capítulo 2 são discutidos os 

procedimentos metodológicos e apresentados os métodos de pesquisa utilizados 

para desenvolvimento do tema. O capítulo 3 é dedicado à discussão da realidade 

atual das empresas do segmento de transporte de passageiros na Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

 

No capítulo 4 são elaboradas as bases conceituais de nosso trabalho, a partir de 

estudos bibliográficos sobre os Centros de Serviços Compartilhados, suas definições 

e desenvolvimento histórico, os benefícios, impactos e resultados esperados com a 

sua implementação. O capítulos 5 e 6 são dedicados aos resultados dos 

benchmarking realizados com o Grupo JCA e a Universidade Estácio de Sá, 

respectivamente. O capítulo 7 foi dedicado ao estudo do modelo conceitual, 

enquanto no capítulo 8 foi elaborada uma proposta de solução do problema 

discutido neste trabalho. 

 

Por fim, as conclusões, recomendações e limitações deste trabalho foram objeto do 

capítulo 9. 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 

Quais são as etapas para se viabilizar um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) 

e a contribuição dessa solução para elevação da organização de transporte 

rodoviário de passageiros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a patamares 

de eficiência operacional superiores, otimização de processos e maximização de 

resultados? 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar, entender e descrever as principais etapas necessárias para viabilizar a 

implementação de CSC em empresas de transporte rodoviário de passageiros na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro que conduzam a patamares elevados de 

eficiência operacional, otimização de processos e maximização de resultados.  

 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Descrever o processo de implementação do CSC, identificando as etapas a 

serem adotadas. 

b) Investigar os benefícios e os impactos esperados do CSC na organização, 

mais especificamente em sua estrutura e gestão. 

c) Analisar e descrever os principais elementos que nortearam o grupo de 

empresas estudado à decisão de implementação do CSC. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Diante dos desafios listados, as organizações precisam incessantemente rever os 

seus processos de inovação e estratégia,e o CSC surge como uma grande 

alternativa na otimização de processos operacionais e redução de custos. Essa 

mudança constante ocorre em virtude da necessidade dos clientes/ consumidores 

buscarem sempre pelo melhor. 

 

Diante desse cenário, o CSC ou Shared Services Centers (SSC) torna-se uma 

solução adequada aos desafios vividos pelas empresas para “diferenciar as 
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competências centrais da organização das atividades de serviços de apoio, reduzir 

custos, aumentar a confiança e a consistência das informações, melhorar o nível de 

qualidade do serviço e criar uma plataforma para o crescimento e a mudança.” 

(SCHULMAN; HARMER; LUSK, 2001, p.10). 

 

Segundo Silva (2005, p.43), “o CSC atua como uma central prestadora de serviços 

para organização proporcionando aos líderes respostas mais ágeis e otimizadas 

para os seus processos”. 

 

Por apresentar-se como uma ferramenta nova, muitos líderes ainda têm 

conhecimento desordenado sobre o assunto. O CSC não é e nem será apenas uma 

mera centralização de execução das atividades dentro de uma empresa. O cenário 

da atualidade vem demandando uma busca constante por atualizações, uma busca 

incessante por aprendizado e novas ferramentas, forçando cada vez mais a reflexão 

dentro das empresas, tendo como base um planejamento estratégico bem 

elaborado. Como explica Bergeron: 

 

Estratégia na qual diversas funções de negócios existentes são 
concentradas dentro de uma nova e semiautônoma unidade de negócio, 
que tem uma estrutura gerencial designada para promover eficiência, 
geração de valor, redução de custos e melhoria nos serviços para clientes 
internos da empresa como se fosse um negócio competindo no mercado 
aberto. (BERGERON, 2003, p.3).  

 

E como reforça Schulman: 

 

A concentração dos recursos da empresa atuando com atividades, 
difundidas através da organização, a fim de servir a múltiplos parceiros 
internos, a baixo custo e com alto nível de serviços, com o objetivo comum 
de satisfazer os clientes externos e acrescentar valor à empresa. 
(SCHULMAN, 2001, p. 9). 

 

A estruturação de CSC vem se tornando uma tendência das empresas que visam ter 

serviços internos com maior qualidade, eficiência, menores custos e 

profissionalismo. Absorvendo normalmente serviços tipicamente transacionais e de 

alto grau de padronização, os CSC buscam, através da centralização e da inclusão 

de boas práticas de prestação de serviços, aumentar a satisfação dos clientes 

internos e capturar sinergias para a organização. 
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A criação de um CSC e toda a lógica de evolução de maturidade dessa área é um 

desafio extremamente complexo, que envolve muitos investimentos da organização, 

enfrentando um elevado grau de resistência à mudança e avanços tecnológicos. A 

combinação de expertises em Gestão de Processos de Negócio, Gestão de 

Indicadores, Tecnologia e Gestão da Mudança é um fator crítico de sucesso na 

estruturação de CSC. Os serviços compartilhados consistem em um ambiente no 

qual uma determinada empresa pode absorver atividades que apoiam os “principais 

processos do negócio de cada uma de suas demais unidades de negócio, 

consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.” (SILVA, 2005, 

p. 22). 

 

Para Martins e Amaral (2008), os Serviços Compartilhados podem ser implantados 

não apenas em uma unidade, mas em todo o grupo empresarial (dependendo de 

sua estrutura e da posição do stakeholder dentro dela). Os serviços podem ser 

operados em um único país ou região, ou até mesmo de forma global, dependendo 

da complexidade do processo e da empresa, estruturando CSC a fim de reduzir 

custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados. O movimento teve início nas 

empresas de grande porte, mas logo se difundiu para organizações de médio e 

pequeno portes com mais de uma unidade de negócios. 

 

A Figura 1 representa as características necessárias para se desenvolver um CSC 

pleno: 
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Figura 1 – Principais características de um CSC pleno 

 
Fonte: SAAVEDRA, 2014, p.03. 

 

Considerando o desafiador contexto econômico vivido pelas empresas, é essencial 

buscarmos soluções que organizem os processos internos, garantindo ganho e 

produção com maior eficiência. Assim, os CSC vêm sendo a opção mais adequada 

para as organizações. É pertinente citar que todo modelo apresenta suas vantagens 

e desvantagens, para tanto, um estudo de ambas as partes ajuda a conhecer 

profundamente seus alicerces.  

 

Pontuando sobre isso, Saavedra (2014, p.20) afirma que “muitos desses ganhos não 

dependem somente do funcionamento da estrutura, uma vez que são intimamente 

ligados ao empenho e ao comportamento dos diretores e dos operadores do CSC.” 

Para focar nesta metodologia de CSC, Castro et al. (2014, p.01) afirmam que alguns 

autores renomados dizem que, para adotar os CSC, é necessário “diferenciar as 

competências centrais da organização das atividades de serviços de apoio, reduzir 

custos, aumentar a confiança e a consistência das informações, melhorar o nível de 

qualidade do serviço e criar uma plataforma para o crescimento e a mudança.” 
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Neste contexto, identificamos que ter um CSC impõe que a corporação possua 

profissionais integrados e comprometidos com a mudança que a empresa exigirá 

nessa fase. Com isso, ocorrerá um período de adaptação e treinamento primordial 

para a consistência do processo de implantação, conforme essa fala do autor: 

 

A implementação de um CSC envolve algumas dificuldades até a sua 
estabilização. As maiores dificuldades, certamente, não são de ordem 
técnica, mas sim relacionadas com a transposição de barreiras culturais. 
Estas discussões merecem uma atenção maior, principalmente, em casos 
nos quais os colaboradores não estão suficientemente dispostos a adotar os 
modelos do CSC. (SAAVEDRA, 2014, p.47) 

 

O presente estudo procura analisar os benefícios e dificuldades que a 

implementação de um CSC poderá gerar na rotina das empresas de Transporte 

Rodoviário de Passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

 

1.4 Relevância do Tema Pesquisado 

 

 

O desafio vivido pelas Empresas impõe a necessidade de aprimoramento da gestão, 

com ganhos em melhoria dos processos, produtividade, otimização de recursos e 

maximização dos seus resultados.  

 

É nesse contexto que se insere o CSC, pois se apresenta como uma forma de 

organização dos processos para um melhor suporte ao desenvolvimento da 

organização, para adquirirmaior eficiência operacional, sinergia entre as unidades de 

negócios, maior foco nas atividades centrais do negócio, estilo de gestão replicável e 

redução dos custos por meio da padronização dos processos.  

 

O nosso objeto de estudo, o Grupo JCA, apostou nessa metodologia para suportar a 

sua competitividade, longevidade e rentabilidade da Organização, por meio da 

centralização das atividades de suporte e maior foco nas unidades de negócio, que 

é o seu corebusiness. 
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O presente estudo pretende avaliar se essa forma de organização dos processos, de 

fato, é capaz de assegurar eficiência e ganhos em escala, representando uma 

resposta positiva para as empresas de transporte de passageiros da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro enfrentarem o complexo cenário macroeconômico, 

gerando maior valor para o acionista e contribuindo para a perenidade do negócio.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 Aspectos Gerais e Tipo de Pesquisa 

 

 

Existe uma infinidade de métodos e com premissas bem distintas para atingir os 

objetivos em um projeto. Entre esses métodos escolhemos a pesquisa, que, 

segundo Minayo (1993, p.23), podemos definir como “atividade básica das ciências 

na sua indagação e descoberta da realidade.” Segundo essa mesma autora “É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados.” (MINAYO,1993, p.23) 

 

O presente projeto baseou-se em um estudo descritivo qualitativo. Segundo 

Prodanov (2013, p.70), os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, 

retratando o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada. 

 
Contudo, mesmo que a pesquisa seja de cunho descritivo, é necessário que 
o pesquisador ultrapasse a mera descrição, buscando acrescentar algo ao 
questionamento existente sobre o assunto. Nas análises qualitativas, o 
pesquisador faz uma abstração, além dos dados obtidos, buscando 
possíveis explicações (implícitas nos discursos ou documentos), para 
estabelecer configurações e fluxos de causa e efeito. Isso irá exigir 
constante retomada às anotações de campo, ao campo, à literatura e até 
mesmo à coleta de dados adicionais. (PRODANOV, 2013, p.114) 

 

Essa abordagem descritiva qualitativa é aquela no qual os dados não são 

mensuráveis quantitativamente. 

 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, existe um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
essenciais no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 
coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. (SILVA; 
MENEZES,2001, p.20). 

 

Seguindo o entendimento dos autores Lakatos e Marconi (2007, p. 225), “o universo 

ou a população-alvo é o conjunto dos seres animados e inanimados que apresenta 

pelo menos uma característica em comum.” Sendo assim, para definir o universo de 

pesquisa, optamos por fazer uma busca na internet por algumas empresas 
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localizadas na Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro que possuem 

CSC. 

 

Diante dessa realidade, selecionamos duas empresas para amostragem, sendo uma 

com CSC já em andamento, que pode nos apresentar uma efetiva constatação de 

impactos com a implantação do CSC na organização bem como seus resultados, e a 

outra empresa optamos por uma com o CSC em fase de implantação, opção 

intencional, pois se tratava de empresa do setor de transporte, tendo, portanto 

semelhança com o estudo aqui proposto. 

 

A primeira empresa selecionada foi a Universidade Estácio de Sá, que é uma 

instituição de ensino superior privada, brasileira, que possui cerca de 70 campi com 

mais de 330 mil alunos e está presente em 20 estados, além do DF. A segunda 

empresa selecionada foi o grupo JCA, que é uma holding brasileira, formada por 

empresas de transporte rodoviário de passageiros, cargas e turismo e está sendo a 

pioneira na implantação do CSC no setor de transporte no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Intencionalmente escolhemos apenas essas duas empresas visto que, através 

delas, seria possível captar as motivações principais para implantação de um Centro 

Compartilhado, bem como avaliar os resultados obtidos "à coleta de dados relativos 

a alguns elementos da população e a sua análise, que pode proporcionar 

informações relevantes sobre toda a população" (MATTAR, 1996 p. 128 apud 

OLIVEIRA,2001). 

 

A intencionalidade de escolha é realizada de acordo com o julgamento do 

pesquisador, que, tomando um critério razoável de julgamento para a escolha, 

consegue atingir resultados satisfatórios. Nas palavras de Oliveira (2001): 

 

A abordagem da amostragem por julgamento pode ser útil quando é 
necessário incluir um pequeno número de unidades na amostra. O método 
de julgamento é muito utilizado para a escolha de uma localidade 
representativa [...]. A amostra por julgamento pode ser, nestes casos, mais 
fidedigna e representativa que uma amostra probabilística (OLIVEIRA, 
2001, p.1). 

 

Para escolha das duas empresas pesquisadas foi verificada também, a viabilidade 

de acesso aos entrevistados, visto que alguns dos autores desta pesquisa trabalham 
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no grupo JCA e estão ligados ao processo de implantação do CSC. Para escolha da 

Universidade Estácio de Sá, foi considerado o contato de proximidade que um dos 

pesquisadores possuía com um gestor da empresa que trabalha no CSC.  

 

Além disso, a amostragem exige custos e tempos mais limitados, o que vai ao 

encontro do que diz Schrader (1978 apud OLIVEIRA, 2001) sobre se precaver na 

escolha das unidades de mensuração com intenção de se procurar o melhor e mais 

econômico método de amostragem. Ao focar na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, houve facilidade tanto pela viabilidade do estudo quanto pelo ponto de vista 

financeiro. Não houve a intenção de generalizar os dados obtidos como 

representativos para todas as empresas que já implantaram ou estão em fase de 

implantação do CSC. 

 

A estratégia utilizada como fonte de coleta de informações para a compreensão, 

interpretação, análise e descrição dos elementos e descobertas, que levaram as 

empresas a tomarem a decisão da implementação do CSC, se deu por meio de 

entrevistas. 

 

De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de 
entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas. Nesses casos, a 
definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que 
vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere 
diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 
construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema 
delineado. (DUARTE, 2002, p.141) 

 

Segundo Brandão(2000, p.08), entrevistar não é algo fácil, “reclama uma atenção 

permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se 

intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do 

entrevistado”.  

 

O tipo de entrevista utilizado foio de entrevistas semiestruturadas, pois despertam o 

interesse e a colaboração do entrevistado.  

 

Tal interesse está vinculado à expectativa de que é mais provável que os 
pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos sem uma 
situação de entrevista com um planejamento relativamente aberto do que 
em uma entrevista padronizada ou em um questionário. (FLICK, 2004, p.89)  
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A entrevista semiestruturada buscou trazer percepções e opiniões acerca da decisão 

de implementação bem como a visão de cada gestor e suas expectativas. O primeiro 

entrevistado foi o Diretor Executivo do INTEGRA, uma empresa em fase de registro, 

que será a responsável pela área de suporte e apoio a todas as outras empresas do 

Grupo JCA, nas áreas Administrativa, Financeira, Suprimentos, TI, RH, Jurídico e 

Marketing. O executivo será o responsável pela implantação do CSC no grupo JCA. 

O entrevistado preferiu não gravar a entrevista, e, portanto, foram feitos 

apontamentos e anotações sobre suas respostas e, posteriormente, ele confirmou 

se estavam alinhadas às respostas no texto. A entrevista completa está apresentada 

no Apêndice A deste trabalho. 

 

A outra entrevista foi feita com o Coordenador de Qualidade e Performance do CSC 

da Universidade Estácio de Sá e também ocorreu nos mesmos moldes da entrevista 

anterior. A entrevista completa está apresentada no Apêndice B deste trabalho.  

 

Segue um quadro com a categorização adotada na elaboração das perguntas das 

entrevistas: 
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Quadro 1 – Categorias de Perguntas das Entrevistas 

Categorias de Pergunta Dimensões das Categorias 

I. Dados gerais dos 

entrevistados 

• Empresa  

• Entrevistado 

• Cargo 

• Data da Entrevista 

• Tempo de Empresa 

• Tempo no cargo 

II. Motivações para 

implementação 

• Dificuldades / barreiras encontradas 

• Estudos realizados para escolha das áreas a transferir para CSC 

• Origem da ideia de implementação do CSC 

• Principal motivação para tomada de decisão 

III. Etapas da implementação 

• Busca de apoio para implementação no mercado 

• Treinamento dos envolvidos. Interno ou externo 

• Tratamento das demandas internas no período de implementação 

IV. Resultados esperados 

• Prazo previsto para conclusão da implantação 

• Melhorias esperadas nos processos atuais 

• Resultados esperados após implementação 

V. Resultados Obtidos 
• Resultados obtidos incluindo os financeiros 

• Ações para consolidação do modelo 

Fonte: Adaptado de SÁ, 2007, p.44. 
 

Além das entrevistas, utilizamos também pesquisas bibliográficas que, de acordo 

com Vergara (2003, p.48), é quando ocorre “o estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 

material acessível ao público geral”. 

 

Paralelamente, como fonte secundária de dados, utilizamos também a pesquisa 

documental de uma das empresas, que serviu para ajudar nas análises: 

 

[...] principal diferença entre esses tipos de pesquisa a natureza das fontes de 
ambas as pesquisas. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 
fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre determinado 
assunto, a pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam ainda 
um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 
objetivos da pesquisa. (GIL, 2008 apud PRODANOV, 2013, p.5) 
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Tivemos acesso também à apresentação da pauta de uma reunião na JCA com 

todas as etapas definidas para a centralização dos processos de apoio, o que muito 

nos auxiliou para as análises e interpretações. 

 

O Quadro 2 mostra em síntese a trajetória metodológica e sequencial adotada para 

este trabalho: 

 

Quadro 2 – Síntese da metodologia desenvolvida 

Natureza da 
Pesquisa 

Universo da 
Pesquisa 

Amostra da 
Pesquisa 

Coleta de Dados Entrevistados 

Pesquisa 

Descritiva 

Qualitativa 

Empresas com 

Atuação na Região 

Metropolitana do 

Rio de Janeiro que 

possuem CSC 

Empresas com 

experiência na 

implantação do 

CSC 

(Universidade 

Estácio de Sá e 

Grupo JCA) 

Entrevistas 

semiestruturadas 

(dados primários) 

 
Pesquisa 

Bibliográfica e fonte 

documental (dados 

secundários) 

Responsáveis 

pelos Centros de 

Serviços 

Compartilhados 

Fonte: Adaptação de BARBOSA, 2005b, p. 53. 
 

 

2.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

 

O projeto apresentado baseia-se num estudo descritivo qualitativo. De acordo com 

Martins (2008, p. 11), uma avaliação qualitativa “[…] é caracterizada pela descrição, 

compreensão e interpretação de fatos e fenômenos, em contrapartida à avaliação 

quantitativa, denominada pesquisa quantitativa, onde predominam mensurações”. A 

estratégia utilizada, estudo de caso, pode ser descrita da seguinte forma: 

 

[…] uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu 
contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem controle 
sobre eventos e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma 
situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a 
complexidade de um caso concreto. Mediante um mergulho profundo e 
exaustivo em um objeto delimitado – problema de pesquisa - o Estudo de 
Caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida 
plenamente pela avaliação quantitativa. (MARTINS, 2008, p. 11). 
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Com base nessa definição, pautamos o nosso estudo em duas empresas que estão 

em fase diferentes na implantação do CSC: a primeira foi o Grupo JCA e a segunda, 

a Universidade Estácio de Sá. 

 

O Grupo JCA iniciou o processo de implantação do CSC, porém, este ainda não 

está totalmente estruturado, e com isso conseguimos acompanhar de perto quais 

são as expectativas dos gestores e, principalmente, os fatores que motivaram o 

grupo a realizar tal implantação. 

 

Em contrapartida, a Universidade Estácio de Sá já possui o CSC estruturado. Com 

isso, pudemos observar uma visão posterior à implantação, em que temos 

estruturas, indicadores e desvios que foram identificados no dia a dia mediante o 

controle de dados que o centro de serviços compartilhados proporcionou. 

 

No primeiro momento, o grupo se reuniu ao final das aulas do programa de pós-

graduação para definir com clareza qual seria o real objetivo do trabalho. Foi a partir 

desses encontros que optamos por trabalhar com uma tendência do mercado em 

geral, mas que ainda é pouco difundida no transporte rodoviário: a implantação do 

CSC. 

 

Após a escolha do tema e do objetivo, começamos a realizar uma pesquisa 

bibliográfica individualmente, pela internet e em livros que possuem descrições e 

esclarecimentos sobre o nosso tema. Com base nesse estudo, começamos a 

levantar opiniões, atitudes e expectativas acerca das visões sobre o CSC e sua 

implantação. Podemos dizer também que esse processo inicial não foi fácil, pois, 

embora haja um número extenso de informações sobre a implantação de CSC, não 

identificamos a existência de estudos que abordam diretamente a relação de como 

ocorreu o processo de construção de um CSC no mercado de transporte de 

passageiros no Rio de Janeiro. 

 

Após a finalização da pesquisa bibliográfica e com o material de vários autores 

sobre o tema, começamos o processo de estudo descritivo e qualitativo, iniciado 

com o Grupo JCA.  A coleta de dados da pesquisa ocorreu por meio de entrevistas, 

que Martins (2008, p. 27) define como  
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[...] uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é 
entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações, em contextos que não foram estruturados 
anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador.  

 

Entre os autores desse projeto temos três integrantes que são colaboradores do 

Grupo JCA, dessa forma, a interação e a percepção interna neste estudo de caso se 

tornou um pouco mais rápida, já que conseguimos acesso aos documentos internos 

com mais facilidade. Em um primeiro momento durante a pesquisa, coletamos as 

informações internas que levaram o Grupo JCA a implantar o CSC. Esse processo 

se deu através da coleta de informações oficiais e fontes documentais, 

principalmente para entender como está funcionando o processo de implantação 

dentro do Grupo. Após a análise dos documentos fornecidos pelo Grupo, realizamos 

uma entrevista semiestruturada com o Diretor do CSC no Grupo JCA, Sr. Marcelo 

Barreto. 

 

Essa entrevista foi realizada de forma presencial nas instalações do Grupo JCA, 

localizada em Niterói. Chegamos à empresa e, após um curto período de espera, 

fomos recebidos pelo diretor, que nos respondeu ao questionário transcrito ao final 

deste trabalho. 

 

Após a realização da entrevista, consolidamos os dados para que pudéssemos 

realizar uma análise posterior com os comparativos das informações coletadas na 

Universidade Estácio de Sá. 

 

O próximo passo dos pesquisadores foi realizar o mesmo modelo de entrevista na 

Universidade Estácio de Sá. Nesse processo, tivemos um pouco mais de 

dificuldade, pois o nosso contato precisou fazer uma viagem de última hora, e isso 

atrasou o nosso cronograma na coleta de dados. 

 

Coletamos fontes documentais na Universidade e, após a análise das informações 

documentais fornecidas sobre a implantação do CSC na Universidade Estácio de 

Sá, montamos um roteiro de entrevista semiestruturada bem semelhante ao que foi 

aplicado no Grupo JCA, diferindo, porém, devido à inclusão de algumas perguntas 

que não se aplicavam no estudo anterior (Apêndice B). 
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A entrevista foi aplicada de forma não presencial por meio de e-mail para o Sr. 

Vinícius, da Universidade. Após o retorno do entrevistado com as perguntas 

respondidas, realizamos uma conferência por telefone, a título de esclarecer 

algumas dúvidas que ainda haviam restado. Vale ressaltar que a entrevista não foi 

realizada presencialmente uma vez que o Sr. Vinicius não tinha horário livre na 

agenda para nos receber. 

 

Após a entrevista da Universidade Estácio de Sá, realizamos o comparativo entre as 

entrevistas das duas empresas e as fontes documentais coletadas anteriormente. 

Os dados obtidos objetivaram trazer as reflexões, argumentações e interpretações 

dos entrevistados envolvidos. A interpretação dos dados dessas entrevistas ocorreu 

levando-se em conta o número de vezes que os entrevistados passaram a mesma 

ideia sobre determinado questionamento e a relevância da resposta, a fim de 

solucionar as questões apresentadas nos objetivos específicos deste trabalho. Para 

complementar a análise desses dados, utilizou-se material bibliográfico de diferentes 

autores, que fortaleceram o posicionamento dos entrevistados.  

 

Para aprofundarmos o estudo, desenvolvemos uma breve observação nas empresas 

dos autores desta pesquisa. Foi realizada uma análise individual crítica de cada 

pesquisador através de reflexões entre o objetivo específico e a realidade atual da 

empresa em que cada um trabalha. Dessa forma, conseguimos identificar, através 

dessas reflexões, a possibilidadede implantação de um CSC na corporação em que 

cada um trabalha atualmente. 

 

Salientamos que, na etapa final das análises, refletimos por meio de dados obtidos 

com as entrevistas, referências bibliográficas assim como a realidade individual de 

cada autor da pesquisa na empresa em que trabalha, objetivando, assim, 

demonstrar a viabilidade da implantação de um CSC nas empresas de Transporte 

Terrestre que atuam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Quando ocorre a apresentação de uma metodologia aplicada que foi utilizada na 

construção de uma determinada pesquisa, busca-se demonstrar o  
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caminho do pensamento e a prática exercida para se chegar até o objetivo 
geral. Além disso, vale ressaltar que todo esse processo inclui as 
percepções teóricas e o conjunto de técnicas definidos pelos pesquisadores 
com intuito de alcançar respostas ao objeto do estudo proposto. 
(MINAYO,1994, p. 22). 

 

Com base nesses conceitos, pode-se considerar a metodologia como uma forma de 

discurso que apresenta o método escolhido para a pesquisa tendo alguns passos 

definidos para ser considerada uma pesquisa científica. O primeiro passo é 

caracterizado pela escolha do Tema e a escolha da narrativa teórica, “que veiculará 

a concepção de mundo e do homem responsável pela forma como o pesquisador irá 

aprender as condições de interação possíveis entre o homem e a realidade” 

(MINAYO,1994, p. 17). O autor pontua que são diferentes modos de se entender um 

mesmo assunto e, de acordo com a metodologia utilizada, teremos formas de 

construção e entendimento diferentes. 

 

Os objetivos principais deste trabalho são analisar e descrever as etapas 

necessárias para viabilizar a implementação de um CSC em empresas de transporte 

rodoviário de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para isso, 

trabalhamos através de um vasto processo de pesquisa. Segundo Chauí (2002, 

p.19) “a verdade não pertence a ninguém, ela é o que buscamos e que está diante 

de nós para ser contemplada e vista, se tivermos olhos (do espírito) para vê-la”. 

 

Iniciamos com uma pesquisa teórica, que serviu como base para a conceituação de 

todo o processo, e assim conseguimos esclarecer os objetivos específicos. Como 

dados secundários, que ajudam nas análises e interpretação do assunto, o trabalho 

utilizou o levantamento bibliográfico, uma vez que foram pesquisados vários autores 

sobre o tema. Foi utilizada também a pesquisa documental, visto que nos valemos 

de documentos fornecidos pelo Grupo JCA e pela Universidade Estácio de Sá.Como 

fonte primária de coleta de dados foi feita uma observação indireta através de 

entrevistas semiestruturadas.  

 

Diante desse cenário, optamos por trabalhar com duas empresas como amostra, 

que estão em fases diferentes de implantação do CSC: a Universidade Estácio de 

Sá, que já possui um Centro de Serviços Compartilhados, e o Grupo JCA, que está 

em fase de estruturação e implantação do CSC. 
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Assim, conseguimos cumprir o objetivo geral guiado pelo caminho construído para 

atingir todos os objetivos específicos. 
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3 REALIDADE ATUAL DAS EMPRESAS 

 

 

O quadro atual das empresas de transporte coletivo de passageiros por ônibus na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro é de piora dos resultados financeiros e dos 

indicadores de performance organizacional, apontando para uma crise generalizada 

no segmento. 

 

A presença de novos entrantes torna ainda mais grave a concorrência no mercado 

de transporte de passageiros, aumentando a necessidade de as empresas 

desenvolverem novos processos que contribuam com as margens operacionais e 

aprimorem a qualidade dos serviços, resultado de melhores práticas 

organizacionais. 

 

Nesse cenário, a criação dos CSC poderá se mostrar uma opção bastante adequada 

para obter sinergia entre empresas ou unidades de negócio, buscando maior 

eficiência operacional e redução de custos através da utilização de processos 

padronizados. Os contratos de níveis de serviços seriam capazes de garantir uma 

maior qualidade nos processos oferecidos. 

 

A realidade das empresas, a partir da adoção, cada vez mais frequente, das 

operações consorciadas na oferta de serviços de transporte de passageiros por 

ônibus, nas cidades que realizaram recentemente a licitação desses serviços, como 

as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Petrópolis, 

aponta para uma maior padronização dos processos de gestão dentro de cada 

consórcio. Isso visa a uma maior identidade e uniformidade nas relações com os 

poderes concedentes e órgãos gestores. 

 

Entretanto, apesar das condições aparentemente favoráveis para a sua implantação 

nas empresas de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, o conceito de CSC ainda não se disseminou nas organizações de 

transporte. 
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A maior parte das empresas do segmento continua realizando os seus processos, 

que poderiam ser objeto de uma operação por Serviços Compartilhados, de forma 

isolada em relação às demais. 

 

No caso de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, essa realidade 

não é diferente, podendo ocorrer em alguns casos uma concentração de diversas 

empresas em uma mesma planta física e a adoção de setores únicos para a 

realização de alguns processos. Esses exemplos de concentração, porém, não 

podem ser confundidos com a prática de um CSC, pois não estão baseados nos 

objetivos, métodos e regras de relacionamento que sustentam a relação entre as 

unidades de negócios ou empresas como osCSC, na prestação dos serviços. 

 

Existem, ainda, alguns exemplos de holdings que funcionam em relação às 

empresas controladas como fontes de normas gerais de administração e controle, 

mas que não migraram para a adoção de um CSC autônomo. 

 

O Grupo JCA se apresenta neste momento como uma experiência pioneira no setor 

de transporte coletivo de passageiros por ônibus, dentro da Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, empreendendo a primeira implantação de umCSCpara 

atendimento das diversas empresas e unidades de negócio do grupo. 

 

Na intenção de disseminar a implantação do CSC, os autores da pesquisa 

elaboraram o Quadro3, após uma breve conversa com os representantes das 

empresas, para entender se existem motivações para aderir ao modelo proposto 

neste projeto. As demais informações, como faturamento e número de empregados, 

foram obtidas nas áreas Financeiras e RH,respectivamente. 
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Quadro 3 – Motivação para aderência à implantação do CSC 

Empresas Tipo de Negócio Localização 
Nº 

Empregados Faturamento  
Principais Processos 

Passíveis de 
Readequação ao CSC 

Motivação para 
aderir ao CSC 

Auto Viação 
Vera Cruz Ltda 

Transporte Rodoviário 
de Passageiros, em 

linhas regulares, 
metropolitano, 

intermunicipal e 
municipal 

Baixada 
Fluminense e 
Capital (RJ) 

1920 136.144.074,06 

RH/DP/FINANCEIRO/C
OMPRAS/GPS/CONTR

OLE DE 
 

IMAGENS/CONTABILID
ADE 

ALTA 

Auto Viação 
1001 

Transporte rodoviário 
de passageiros em 

linhas regulares, 
fretamento e turismo 

Região Sul e 
Sudeste 3300  647 milhões  

ADM / DP / Financeiro / 
Jurídico / TI / 

Suprimentos / Qualidade 
/ Meio Ambiente / 

Segurança do Trabalho / 
TI / Medicina 
Ocupacional 

EM 
IMPLANTAÇÃO 

Empresa de 
Transporte 
FloresLtda 

Transportes coletivo 
de passageiros 

São João de 
Meriti 2677  238 milhões  

ADM / DP / Financeiro / 
Jurídico / TI / 

Suprimentos / Qualidade 
/ Meio Ambiente / 

Segurança do Trabalho / 
TI / Medicina 
Ocupacional 

ALTA 

Grupo JCA 

Transporte rodoviário 
de passageiros em 

linhas regulares, 
fretamento e turismo 

Região Sul e 
Sudeste 

9058  1,6 bilhões  

ADM / DP / Financeiro / 
Jurídico / TI / 

Suprimentos / Qualidade 
/ Meio Ambiente / 

Segurança do Trabalho / 
TI / Medicina 
Ocupacional 

EM 
IMPLANTAÇÃO 

 Grupo Ponte 
Coberta 

 Transporte Rodoviário 
de Passageiros 

 Baixada 
Fluminense/ 

RJ 
 1250 125.270.296,80   RH/DP/Financeiro/Monit

oramento 
NÃO HÁ 

Integra 

Prover serviços de 
suporte ao negócio de 

maneira eficaz e 
eficiente de modo a 
garantir a segurança 

empresarial e 
sustentabilidade do 

Grupo JCA 

Região Sul e 
Sudeste 250 

 Sem faturamento 
- assessoria 

administrativa e 
financeira  

ADM / DP / Financeiro / 
Jurídico / TI / 

Suprimentos / Qualidade 
/ Meio Ambiente / 

Segurança do Trabalho / 
TI / Medicina 
Ocupacional 

EM 
IMPLANTAÇÃO 

 Street Tour 
Transporte e 

Locação Ltda. 

 Transporte Rodoviário 
de Passageiros em 

Turismo e Fretamento 

Volta 
Redonda/RJ   15 R$1.474.302,00   RH/Jurídica/DP/Contábil BAIXA 

Viação 
Progresso e 
Turismo S/A 

Transporte rodoviário 
de passageiros em 

linhas regulares, 
fretamento e turismo 

Três Rios/RJ 500 R$38.414.351,74  

DP/RH/Assessoria 
Jurídica e Contábil/ 

Qualidade / TI / Compras 
e Monitoramento 

BAIXA 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Quanto à aderência na motivação para implantação do CSC, julgamos interessante 

especificar mais detalhadamente.  

 

A Auto Viação Vera Cruz tem administração familiar e é, atualmente, compartilhada 

por três gerações. A alta administração acredita que, ao longo dos próximos 2 anos, 

todos os sistemas de transporte de passageiros, da qual a empresa participa, 

estarão licitados, com forte tendência de operação em consórcios. 
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A Diretoria Administrativa Financeira da Auto Viação Vera Cruz acredita que a 

implantação do CSC pode resultar em benefícios de racionalização, eficiência 

operacional, melhoria dos processos e redução de custos, tanto na gestão 

compartilhada entre as três empresas que compõem o grupo econômico como em 

relação aos atuais e futuros consórcios dos quais a empresa venha a participar. O 

objetivo da organização é compartilhar todos os processos administrativos assim 

como os processos de compra. 

 

A Auto Viação 1001, que faz parte do Grupo JCA, possui o INTEGRA, que é um 

CSC em implantação. O Grupo JCA visa à redução de custos e ao foco maior no 

core business da empresa (operação, comercial e manutenção), deixando toda a 

área de apoio para o CSC, buscando, assim, aumento da produtividade. Já o 

INTEGRA busca a otimização de processos, redução de custos, mais eficiência, 

confiabilidade e controle de SLA. 

 

O Grupo Ponte Coberta é composto por três empresas de transporte urbano de 

passageiro e, apesar das dificuldades impostas pela realidade do setor de 

transportes de passageiros e pela recente crise econômica, o Grupo buscou se 

organizar nos últimos anos e manteve sempre seus compromissos em dia, o que é 

importante para o seu crescimento. Devido ao grupo ser formado por três empresas 

e já trabalhar com uma centralização de serviços, não há motivação para aderir a 

um CSC no momento.  

 

A Street Tour é uma microempresa e está localizada no interior do Estado do Rio de 

Janeiro, fora da região metropolitana, área que o CSC almeja atender. Além disso, 

possui a maioria de seus serviços administrativos, como DP, Contábil e Fiscal 

terceirizados e, portanto, ainda que se enquadrasse ao público-alvo do CSC, o 

impacto da redução dos custos seria o quesito primordial para optar pelo CSC. 

 

Em reunião realizada com a Diretoria da Empresa Flores e após a apresentação em 

linhas gerais dos conceitos de CSC, foram discutidos os pontos positivos e 

negativos. Ao final desta etapa, percebeu-se que houve uma receptividade muito 

grande sobre as perspectivas de implantação de um CSC no Grupo. Porém, na 

avaliação da Diretoria, alguns entraves precisam ser ultrapassados para 
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efetivamente dar prosseguimento a esse projeto. O primeiro deles se refere ao 

processo de licitação de linhas intermunicipais sob a responsabilidade do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, no qual a Flores pleiteia a renovação da concessão 

das linhas já em operação. Em segundo lugar, a melhoria da situação econômica do 

País, que vem atingindo fortemente todas as empresas e, em especial, a atividade 

de transporte coletivo. Superada essas dificuldades, este assunto entrará 

novamente em pauta, visando a uma implantação futura.  

 

A Viação Progresso e Turismo S/A também é uma empresa familiar de capital 

fechado, fundada em 1952 na cidade de Vassouras – RJ. Já em sua terceira 

geração, a empresa busca a profissionalização de gestão e já apresenta passos de 

desenvolvimento importantes nesse aspecto. Com o atual cenário também 

visualizam CSC como uma inovação no nosso segmento, porém, com bastante 

barreira, uma vez que não faz parte de grupos ou consórcios. Dessa forma, a 

implementação de um CSC na organização torna-se objeto de estudos e avaliações 

para que seja parte de uma solução em busca de maior eficiência operacional. 

 



39 

4 BASES CONCEITUAIS 

 

 

4.1Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

Os Centros de Serviços Compartilhados, uma tradução do termo inglês Shared 

Services Center, são denominados no Brasil pela sigla CSC. O CSC, segundo 

pesquisa da Deloitte (2007, p. 1) “[...] é um modelo de organização de processos 

operacionais pelo qual uma empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto 

de atendimento, para várias unidades ou departamentos da corporação.” 

 

Para melhor compreendermos ou conceituarmos CSC, faz-se necessário analisar 

algumas das definições de principais autores que descreveram o assunto.  De 

maneira bem simples, conseguimos compreender como sendo um modelo 

organizacional em que unidades de produção de empresas decidem compartilhar 

um conjunto de serviços de apoio ao invés de tê-los implantados em cada uma 

dessas unidades. Dessa forma, a empresa beneficia-se em ganho de escala, 

eficiência e flexibilidade.  

 

 

4.1.1 Histórico e definições 

 

 

Um dos maiores desafios reside na necessidade de redução dos custos, mantendo a 

qualidade das operações, satisfação do cliente e geração de valor para a 

organização, e isso o CSC propõe em sua estrutura gerencial, conforme definições: 

 

A concentração dos recursos de uma empresa na execução de atividades 
comuns difundidas através de organização, a fim de prestar serviços a 
múltiplos parceiros internos, a um baixo custo e alto nível de serviço, com o 
objetivo comum de satisfazer clientes externos e acrescentar valor à 
empresa. (NORRISet al., 2001 – p.107). 

 
Serviços Compartilhados podem ser definidos, como uma estratégia 
colaborativa, na qual um conjunto de funções do negócio é concentrado em 
uma nova e semiautônoma unidade de negócio, que possui uma estrutura 
gerencial criada de forma a promover a eficiência, a geração de valores, 
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economias de custo e serviços melhorados aos clientes internos da 
corporação, como um negócio competindo no mercado, que possui seu 
próprio orçamento e deve arcar com a responsabilidade de gerenciamento 
do mesmo. (BERGERON 2003 apudMAGALHÃES, 2013, p.17). 

 
Os serviços Compartilhados seriam a concentração dos recursos da 
empresa atuando com atividades difundidas através da organização, a fim 
de servir a múltiplos parceiros internos, a baixo custo e com alto nível de 
serviços, com o objetivo comum de satisfazer os clientes externos e 
acrescentando valor à empresa. (SCHULMAM, 2001, p.9 apud 
MAGALHÃES, 2013, p.17). 
 
Os serviços compartilhados consistem em um ambiente no qual uma 
determinada empresa pode absorver atividades que apoiam os principais 
processos do negócio de cada uma de suas demais unidades de negócio, 
consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal. (SILVA 
et al. 2005, p. 22). 

 

De acordo com Quinn, Cooke e Kris (2000 apudRAMOS, 2005) apesar de o termo 

Centro de Serviços Compartilhados não ser algo definido, em 1986, a General 

Electric criou nos Estados Unidos um grupo conhecido como “Cliente Business 

Service”, que possuía características do que hoje conhecemos como CSC. 

 

Ainda de acordo com os autores Quinn, Cooke e Kris (2000 apud RAMOS, 2005), 

alguns registros das primeiras formas de serviços compartilhados foram cunhados 

em 1990, quando foi realizado um estudo sobre as melhores práticas para a A. T. 

Kearney. Em outras empresas, como Ford, Johnson &Jonhson, IBM, AT&T, Nynex, 

Digital, Dupont, Hewlett-Packard, Alcoa e Shell, foi observada também a operação 

de serviços financeiros de forma compartilhada, surgindo, assim, os primeiros 

registros da ideia de serviços compartilhados. 

 

Por assim considerar um assunto novo (a partir da década de 90), temos então uma 

bibliografia ainda reduzida, em que lançamos mão de publicações especializadas, 

trabalhos de graduação, artigos e dissertações que tratam sobre o assunto e 

contribuíram com este trabalho. 

 

Para melhor contextualizar o CSC nas organizações, entende-se de forma geral que 

os serviços compartilhados (serviços considerados secundários ou de apoio aos 

principais) vão se localizar em uma única unidade independente, partindo-se de uma 

estrutura de unidades autônomas, como pode ser observado na Figura 2. 
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Assim se consegue liberar a organização para ter maior foco nos serviços 

diretamente ligados à operação de seus negócios principais, contribuindo, assim, 

com redução dos custos e maximização de resultados, com maior energia 

despendida para atividades-foco do ramo de atuação. 

 

Figura 2 – Absorção de atividades de suporte das diversas Unidades Negociais 

 
Fonte: FRANCHIOSI, 2009, p. 2 citado por AFFONSO, 2010 p.25. 

 

 

4.1.2 Benefícios associados ao modelo 

 

 

Mas o que se deseja saber é se essa é uma solução capaz de trazer benefícios às 

organizações, contribuindo para o aumento da eficiência operacional com redução 

de custos. Conforme afirmado por Lozinsky (2006), o CSC utilizará processos e 

tecnologias mais sofisticadas ou eficazes que permitam ganhos com economia de 

escala. 
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O Quadro 4 mostra alguns dos principais benefícios tangíveis e intangíveis do CSC. 

 

Quadro 4 – Benefícios tangíveis e intangíveis do CSC 

BENEFÍCIOS 

Tangíveis Intangíveis 

Redução de despesas Melhoria dos serviços aos parceiros 
(clientes) 

Aumento de produtividade Processos padronizados e grupo de 
recursos 

Economias de escala Abordagem “uma empresa” 

Alavancagem da tecnologia Transição mais rápida focando-se em “valor 
agregado” 

Maior controle Manutenção mais eficaz dos padrões do 
“bloco de códigos” 

Aumento do capital de giro Melhoria da acuracidade e da uniformidade 
das informações 

Alavancagem das compras pela 
consolidação de fornecedores 

Melhor alavancagem da curva de 
aprendizado 

Fonte:SCHULMANN; HARMER, LUSK, 2001. 
Nota: Dados trabalhados por Henrique José Afonso (2010) 

 

 

4.1.3Implementação do Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

É imprescindível entendermos que a implementação de um CSC não é uma tarefa 

fácil a ser elaborada. De fato, há uma complexidade. Para a autora Saavedra (2014), 

a organização precisa caracterizar essa efetivação como um “novo projeto”, visto 

que se trata de um instrumento que incorpora métodos administrativos e 

planejamentos estratégicos que envolvem todas as áreas dessa composição 

organizacional.  

 

Vale ressaltar que cada organização tem um foco diferente, portanto não há um 

modelo predefinido de CSC. Sua implantação será abordada de acordo com a visão 

da empresa. O objetivo geral da implementação de um CSC visa ao crescimento da 

eficácia operacional com atuação direta e proporcional à redução de custos, 
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melhoria contínua das atividades administrativas, reordenação e padronização dos 

processos através da centralização dos serviços. 

 

Em análise, o Grupo JCA, o qual estabeleceu o formato CSC em seu projeto, 

priorizou o diagnóstico detalhado do planejamento como principal etapa, fato que o 

caracterizou por aderir ao estágio “onda zero”, em que foram elaborados estudos e 

mapeamentos das metodologias a serem usadas nos processos, definições do 

escopo e da estrutura organizacional com suas correspondentes responsabilidades, 

medição das vantagens (ganhos em médio e longo prazo) sobre a implementação e 

plano detalhado de implantação. Logo, somente após esta etapa bem definida que o 

CSC foi instaurado dentro da organização de forma estável, gradual e consistente. 

 

Segundo a autora Saavedra (2014, p.27), para que haja a implantação de um CSC, 

é necessário estabelecer um marco inicial considerado um fator importante e 

determinante no estabelecimento do projeto, conhecido como Onda Zero, que “visa 

planejar a instalação do CSC por meio de análises de viabilidades técnicas, culturais 

e financeiras, que testam a probabilidade de êxito do projeto”. 

 

Existem algumas estratégias que se aplicam à implementação de um CSC, citando a 

forma de como ele será executado, respeitando os preceitos da cultura da 

organização. Os principais métodos utilizados são Big Bang e Estratégia Gradual 

(SAAVEDRA, 2014). 

 

O método Big Bang explica que todos os envolvidos – setores e departamentos da 

organização – serão iniciados ao CSC simultaneamente, o que irá automatizar a 

implantação. Ou seja, esta será instaurada em tempo mais hábil. Esse método é 

aplicado mais frequentemente. Outra caraterística desse método é a motivação das 

pessoas envolvidas, este será o fator importante para impulsionar o espelho de uma 

“mudança imediata”. Porém esse método, assim como todos os demais, pontua 

riscos, a exemplo da priorização das atividades voltadas para a implantação e 

momentâneo desfoque da empresa como um “todo”, gerando uma concentração de 

esforços sobressalentes. 
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Já o método Estratégia Gradual, como o nome sugere, terá uma iniciação ao CSC 

de forma gradativa. Ou seja, sua instauração será mais lenta. De certo, esse é o 

oposto do método Big Bang. Assim como todo projeto, haverá uma concentração de 

esforços, porém será balanceada. À medida que o projeto vai avançando, as 

pessoas envolvidas vão tendo mais confiança, assimilando melhor o seu 

funcionamento e auxiliando nos possíveis “acertos” que irão garantir o avanço da 

iniciação. Os riscos mais comuns desse método são a não participação total dos 

envolvidos, o que poderá acarretar aumento dos encargos de recursos humanos e 

maior insegurança entre as partes. Neste método, é necessário atentar para o foco 

do projeto, pois este poderá ser esquecido. 

 

Destaca-se a seguir a figura 3, elencando a montagem de um esquema 

representativo de uma abordagem estabelecida para a implementação de um CSC 

através de etapas conhecidas como “Quatro Ondas”. 

 

Figura 3 – Introdução ás "Quatro Ondas" de implantação e evolução do CSC 

 
Fonte: SAAVEDRA, 2014, p.27. 

 

A Primeira Onda é caracterizada pelo entendimento dos processos detalhadamente. 

Essa etapa descreve as atividades e suas relações setoriais no ambiente 

organizacional, através de um mapeamento analítico em que são analisadas as suas 
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atribuições além da forma como estão sendo divididas, verificando se haverá a 

necessidade de redistribuí-las, visando eliminar retrabalho, inatividades e excessos. 

Somente após análise, serão definidas as centralizações dos processos e suas 

conexões. A implementação da Primeira Onda necessita do envolvimento da Alta 

Direção, entendendo que, uma vez reestruturados os processos, será necessário 

transpor todos os colaboradores envolvidos, com total comprometimento e 

participação colaborativa. 

 

A Segunda Onda define a revisão dos processos. Essa etapa é bastante delicada, 

caracterizada por grandes transformações. Entre estas, poderá haver alguns 

descontentamentos. Os gestores e intermediários dessa etapa deverão clarificar os 

andamentos e objetivos das mudanças estabelecidas para todos os colaboradores, 

de forma a agregar valores às necessárias transformações e contextualizar 

possíveis melhorias, aumentando a eficiência do modelo aderido. Neste momento, já 

se poderá evidenciar maior potencialização das atividades centralizadas. Após o 

tratamento dessa etapa considerada crítica, a organização estará pronta para 

assumir o próximo estágio. 

 

A Terceira Onda terá por objetivo priorizar a demanda, considerando que seus fluxos 

já tenham sido bem fixados e aprimorados. Não significa que os estudos dos 

processos tenham sidos findados, estes estarão nesse momento em segundo plano, 

porém sempre farão parte do ciclo de melhoria contínua. Essa etapa se caracteriza 

por uma aproximação maior com os clientes. Consumos exacerbados, desperdícios, 

ou mesmo a falta desses atributos serão as ênfases desse estágio. Nele, as 

organizações serão orientadas a utilizar catálogos ou lista de pedidos padronizados 

para abastecimento dos consumos. Ao utilizar essa estratégia administrativa, é 

possível planejar ou mesmo descrever o consumo necessário para o bom 

funcionamento do setor. Além de formalizar os pedidos, serão reduzidos os 

consumos, que poderão ser tratados de forma mais pontual, podendo, 

posteriormente, usarem-se ferramentas que contribuam com maiores 

racionalizações e redução de requisições. 

 

Por fim, a Quarta Onda se caracteriza por utilizar uma visão tática para desenvolver 

a capacidade de negociação estratégica abrangendo o “todo” (visão global). Trata-se 
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de um método pouco utilizado, devido à necessidade de se ter um alto equilíbrio na 

cultura organizacional, através da aplicação do Supply Chain Finance, que 

estabelece um arranjo de soluções e alternativas tecnológicas que incorpora 

compradores, fornecedores e instituições financeiras, os quais, aliados à cadeia de 

suprimentos da organização, aumentam a oferta de capital de giro e reduzem 

consequentemente, os riscos. Nesta etapa, o CSC transporá o âmbito dos afazeres 

unicamente transacionais, ou seja, não se limitará ao plano CSC. Hoje, esse estágio 

ainda não pode ser mensurado, o que pode representar o “entrave” para as 

organizações na sua aplicabilidade. 

 

 

4.1.4 Terceirização dos Serviços Compartilhados 

 

 

Segundo Henrique José Afonso (2010), a terceirização do serviço compartilhado 

pode constituir-se em dois formatos chamados de "terceirização interna" (insourcing) 

ou "terceirização externa" (outsourcing). 

 

Como funcionará o formato do CSC quanto à prestação dos serviços compartilhados 

deve ser uma decisão cuidadosamente avaliada, considerando os objetivos, a 

estratégia e os impactos da forma escolhida. Deve-se estar atento a que tipo de 

consequências trará a sua implementação, bem como os demais impactos 

associados ou advindos da implementação, de tal maneira que isso não venha 

fracassar ao longo do tempo. Assim sendo, é imprescindível avaliar as 

peculiaridades inerentes à forma de terceirização dos serviços para atendimento às 

necessidades de toda a organização a longo prazo. 

 

Serviços compartilhados e serviços terceirizados são os dois lados de uma 
mesma moeda. Depois que todos os dados tiverem sido coletados e 
analisados, a questão final a ser feita é: terceirizar ou fazeruma 
"terceirização interna" dentro de uma operação de serviços compartilhados. 
Empresas que vendem serviços terceirizados sempre recuperam os custos, 
significando que é barato entrar na terceirização, mas quase sempre caro 
mantê-la pelo tempo todo. A terceirização é uma opção viável cada vez 
mais crescente entre clientes e fornecedores desses serviços. Entretanto, 
para que ele seja um sucesso, o relacionamento entre fornecedor e cliente 
deve ser o mesmo que existe entre a organização de serviços 
compartilhados e as unidades de negócios da companhia- uma relação de 
parceria em vês de apenas cliente, fornecedor. O poder dos serviços 
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compartilhados e da terceirização não está em simplesmente diminuir os 
custos de transação de uma só vez. O poder dessas duas metodologias 
vem de um contínuo desenvolvimento do processo num modo de parceria 
eficiente para fornecer sempre os melhores serviços a custos baixos. 
(SCHULMAN; HARMER; LUSK 2001). 
 
A terceirização é um modelo administrativo que tem como objetivo a 
concentração dos esforços na razão de ser da empresa (atividade fim), 
transferindo para terceiros especialistas tudo aquilo que fizer parte das 
atividades meio. (FONTANELLA 1994). 

 

Fazendo uma comparação entre CSC e Outsourcing (CUNHA, 2011), em geral os 

motivos que levam à escolha por implantar um CSC são muitas vezes os mesmos 

que levam ao outsourcing. 

 

Para obtenção de ganhos estratégicos, o modelo de CSC é mais indicado no médio 

o longo prazo. Entretanto, o outsourcing costuma ter maior rapidez no início das 

atividades externas à organização, e, por sua vez, não incorre em investimentos no 

início. Já o CSC oferece um serviço mais específico à organização; consegue reter 

conhecimentos e expertise, além de deter maior controle. Também é favorável que 

as atividades de suporte sejam realizadas de acordo com a cultura da corporação. 

No trabalho em questão, optou-se por se estudar o CSC (insourcing), pois uma das 

empresas participantes do Grupo (1001) possui expertise de absorver os requisitos 

do CSC. 

 

 

4.1.5 Impactos do CSC na estrutura e gestão organizacional 

 

 

É necessário avaliar os possíveis impactos do CSC na estrutura organizacional. 

Para isso foi elaborado um resumo geral do que pode ser considerado importante 

para a criação de uma unidade compartilhada. Para melhor compreensão,observa-

senos quadros 4 e 5 o tratamento da relação de custo e benefício associado, bem 

como os principais riscos por área organizacional, que são itens preponderantes à 

análise de impactos na estrutura organizacional. Conforme exposto por Schulman, 

Harmer e Lusk (2001), os maiores custos e benefícios para a criação do CSC 

resumem-se em quatro principais itens: pessoas, processos, tecnologia e 

instalações, a saber:  
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Quadro 5 - Custos x benefícios de um CSC 

CUSTOS BENEFÍCIOS 

Pessoas 

Realocação  

Bônus de permanência para equipe definida para CSC 
treinamento 

Redução de pessoal 

Equipe temporária para suporte no início das 
operações 

Redução dos salários dependendo da 
localização 

Pacotes de demissão 
Número de gerenciamento de equipe 
maximizado 

Novas admissões para serviço de atendimento – help 
desk (quando necessário) Horas extras minimizadas 

Processos 

Reengenharia de processo Melhoria da produtividade 

Estabelecimento de métricas Implementação das melhores práticas 

Implementação das melhores práticas Redução dos custos da qualidade 

Tecnologia 

Hardware Software ao alcance de toda a empresa 

Novos softwares Escalabilidade da plataforma 

Upgrade da infraestrutura Preços de software reduzidos 

Call Center (quando necessário) Taxas de licença de uso e manutenção 
reduzidas 

Instalações 

Consolidação das operações Aluguéis mais baratos 

Fechamento das antigas instalações 
Diminuição dos custos de administração 
das instalações 

Fonte: AFONSO (2010, p.30) adaptado de SCHULMAN; HARMER; LUSK, 2001. 
 

Avaliar os riscos na implantação do CSC torna-se fundamental para que não se 

vincule apenas às ideias de benefícios e vantagens, pois há de se requerer um 

cuidado especial de acordo com o perfil e contexto de cada organização.  

 

Para melhor visualização e contextualização, o quadro 6 apresenta alguns tipos de 

riscos inerentes à implantação de um CSC.  
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Quadro 6 – Principais riscos inerentes à implantação do CSC 

PRINCIPAIS 
ÁREAS 

TIPOS DE RISCO 

FINANCEIRA 
• Falta de controle dos custos de implementação. 

• Despesas com infraestrutura. 

RH 

• Falta de pessoal qualificado para gerenciar o processo. 

• Realocação de funcionários. 

• Treinamentos para o pessoal. 

• Gerentes responsáveis pelos departamentos que participam do CSI 
veem suas responsabilidades reduzidas, assim como seu poder na 
tomada de decisão. 

• Insatisfação de cliente interno em relação ao serviço 
oferecido/prestado. 

• Barreiras na execução do serviço como falta de criatividade. 

• Customização e problemas no gerenciamento, como plano de carreira 
e motivação no trabalho. 

• Possibilidades de não aceitação de uma unidade de CSC e ao longo 
do tempo não adaptação por motivos culturais, sociais e até mesmo 
tecnológicos. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

• Falta de tecnologia suficiente para atendimento às demandas. 

• Atraso no cronograma de implantação. 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de BAIN & COMPANY, 2004; DE LUCIA; LEIBFRIED, 
2007; CUNHA, 2011. 

 

Haja vista os riscos apresentados, se não existir uma organização dos processos e 

gerenciamento das pessoas responsáveis pela implementação do CSC, poderá 

ocorrer um profundo desgaste nas relações entre pessoas, tanto quanto desistência 

da implantação do projeto, gerando prejuízos financeiros, além de problemas 

operacionais para os quais se busca uma solução (CUNHA, 2011). 

 

 

4.1.6Resultados esperados do CSC 

 

 

Espera-se obter como resultados da implementação do CSC, principalmente, 

redução de custos, maximização de eficiência operacional, melhoria e otimização 

dos processos, aumentando a qualidade entregue ao cliente. Dessa forma, pode-se 

conseguir que o projeto de um CSC se torne um caso de sucesso no serviço de 

transporte rodoviário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em que o excesso 

de regulamentações por parte dos órgãos concedentes ou regulamentadores não 
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esmague ou comprometa ainda mais a saúde do setor. Nesse ponto, espera-se 

como resultado da implementação do CSC uma inovação que contribua para a 

construção e o alcance de novos patamares de produtividade que tornem o negócio 

viável no atual cenário de incertezas. 

 

De acordo com pesquisa feita pela Deloitte (2007), o CSC pode impactar 

positivamente a operação de uma empresa em vários aspectos, alguns com impacto 

maior ou menor. Na Figura 4, podemos, mais uma vez, perceber que a redução de 

custo é o benefício mais esperado.   

 

Figura 4 – Razões para implementar um CSC 

 
Fonte: Adaptado de DELOITTE, 2007. 

 

De acordo com Saavedra (2014), os resultados esperados abrangem não só os 

financeiros mensuráveis, mas também resultados do ponto de vista da perspectiva 

dos clientes que perceberão melhores níveis de qualidade esperados para os 

serviços, visto que o foco nas atividades principais será maior. 
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Ainda de acordo com Saavedra (2014), temos na expectativa financeira para o CSC 

alguns resultados decorrentes da implementação, como redução de custos e 

despesas, bem como ampliação de ações voltadasà criação de valor. Os benefícios 

financeiros são quantitativos, mas, além desses, teremos os benefícios qualitativos, 

que podem ser estrutura de retaguarda organizada e integrada, independentemente 

das demais áreas da empresa, melhoria dos prazos de entrega dos serviços aos 

parceiros, bem como melhoria da qualidade. Tais serviços devem buscar a 

eliminação do retrabalho, assim como a fidelidade dos dados para apoio na tomada 

de decisão. 

 

É também possível, a partir de uma breve análise do quadro 5, perceber ou 

identificar alguns resultados esperados a partir de uma análise prévia dos benefícios 

apresentados, o que subsidiará ainda mais uma tomada de decisão para uma 

implementação. 

 

Em síntese, pode-se observar que os resultados da implementação do CSC, não só 

os benefícios quantitativos mas também os qualitativos, impactam as empresas de 

forma que se possam perceber valores não só no ambiente interno mas também no 

externo, através da melhoria do serviço final prestado aos clientes, como afirmado 

pela autora Saavedra (2014). 

 



52 

5 BENCHMARKING REALIZADO COM O GRUPO JCA 

 

 

O Grupo JCA iniciou o Projeto do CSC no segundo semestre de 2015. Para isso, 

uma consultoria foi contratada,de forma a poder auxiliar o Grupo nessa transição. O 

principal aspecto que o Conselho de Acionistas desejava ajustar era a falta de 

padronização dos processos das empresas que constituem o Grupo. Hoje, no 

segmento rodoviário de passageiros, são constituídas as empresas: Auto Viação 

1001, Auto Viação Catarinense, Viação Cometa, Rápido Ribeirão Preto, Viação 

Macaense, Viação Kaiowa e Expresso do Sul, além da Metar Logística (Segmento 

de Transporte de Pequenas encomendas), Opção Turismo (Segmento de Turismo e 

Fretamento Contínuo) e Sit Macaé (Transporte Urbano de Passageiros em Macaé). 

 

Como as empresas foram integradas à Holding em momentos diferentes, e boa 

parte deles mantinha a estrutura interna e processos anteriores, não existia um 

padrão nos processos de todo o Grupo. Por esse motivo e uma posição estratégica, 

foi criado o INTEGRA (nome dado ao CSC do Grupo JCA), otimizando recursos e 

pessoas. O INTEGRA iniciou as atividades lentamente, sendo tratado como uma 

nova empresa, a fim de prestar serviços de DP, RH, Financeiro, Contabilidade, 

Administrativo e Compras para as empresas que estão operando no dia a dia do 

negócio. 

 

Para possibilitar as melhores análises e dar suporte ao entendimento das etapas de 

implementação de um CSC, após o levantamento bibliográfico, tomou-se por base 

adefinição de benchmarking. O principal objetivo é a avaliação do processo em 

outras empresas, identificando, assim, os pontos fortes e os pontos a melhorar, 

possibilitando o conhecimento das etapas necessárias para viabilizar projeto 

semelhante, no contexto das empresas de transporte rodoviário de passageiros da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

O Grupo JCA busca através do CSC manter a perenidade do seunegócio. Com isso, 

as atividades do RH, DP, TI, Financeiro e Jurídico passaram a exercer uma função 

centralizada no CSC do Grupo, como se fossem uma empresa terceirizada 

prestando serviços para os outros departamentos da empresa. Assim, o Grupo, em 
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termos globais, teria uma redução no custo de forma segura e sem perder a 

qualidade, deixando que as unidades operacionais das empresas pudessem 

efetivamente focar mais no seu core business. 

 

A contratação da empresa de consultoria para implantação do CSC se deu em 

virtude de toda a experiência em implantações de CSC possuída por essa 

consultoria. Dessa forma, a empresa realizou um grande mapeamento de processos 

internos de todo ogrupo, para que a partir daí pudesse sugerir quais processos 

poderiam ou não ser centralizados de forma segura, sem que a qualidade fosse 

deixada de lado. 

 

Todo o planejamento foi realizado pela consultoria em conjunto com os Executivos e 

com o Conselho de Acionistas, focando o trabalho no direcionamento e perspectiva 

para os próximos cinco anos, de acordo com as diretrizes da estratégia do Grupo 

JCA. 

 

Durante a implantação do CSC, a empresa de consultoria dividiu os processos em 

“ondas” para que cada setor pudesse ser incorporado sem que a dinâmica da 

empresa fosse afetada. Um Portal de Chamados foi desenvolvido para que todas as 

solicitações pudessem ser feitas e medidas de uma forma clara e objetiva. 

 

A implementação do projeto iniciou-se em janeiro de 2016. A estimativa do Grupo é 

a de que, no máximo em um ano após o início do projeto, todos os processos 

mapeados e ajustados possam garantir a segurança empresarial do Grupo, a 

redução de custos, o maior foco no negócio e a possibilidade de aquisição de outras 

empresas com mais facilidade e segurança. 

 

É importante salientar que, como toda mudança, na JCA não foi diferente. Podemos 

destacar alguns pontos favoráveis e desfavoráveis nesse processo. Iniciando pelos 

pontos fracos, pode-se citar a aceitação do Grupo, que inicialmente foi um 

obstáculo, visto que com a implantação houve alguns desligamentos de 

colaboradores, e isso repercute diretamente no clima organizacional, gerando 

insegurança. Fora isso também, o pagamento de rescisões onera o processo, além 
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de investimentos em sistemas mais adequados para a nova realidade da empresa. 

Tudo isso gerou aumento de custos.  

 

Como ponto forte, a implementação trouxe em si uma clareza de direção. O nível 

hierárquico se horizontalizou, houve uma melhora na comunicação, gerou-se 

aprendizado e ocorreu uma mobilização entre os níveis estratégico, tático e 

operacional. Passou a existir uma visão mais sistêmica dos processos, o que 

demonstra que a implementação se deu de forma eficiente. 
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6 BENCHMARKING REALIZADO COM A UNIVERSIDADE ESTÁCIO 

DE SÁ 

 

 

De acordo com as informações obtidas em entrevista ao representante da 

Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, tanto a implementação quanto a 

efetivação do CSC possuem pontos fortes e fracos que podem ser analisados 

quando se deseja viabilizar a implantação de um CSC. Vale salientar que alguns dos 

pontos fortes e fracos foram citados em entrevista específica para este trabalho, 

podendo haver outros que não foram referenciados. 

 

Pontos fortes: 

 

• Economia de escala de um quadro de quase 400 funcionários atualmente 

operado com aproximadamente 296. 

• Aumento de 5x a quantidade de alunos (clientes). 

• Aumento considerável de unidades de ensino. 

• Redução de burocracia no processo de apuração dos resultados de vestibular 

passando de 3 a 5 dias para 30 minutos. 

• Permitiu às unidades mais foco na operação. 

• Aumento na qualidade dos serviços prestados. 

 

Pontos fracos: 

 

• Existência de impasses diante da mudança de cultura organizacional. 

• Aumento de burocracia no processo de compras centralizado (perda de 

autonomia dasunidades). 

• Dificuldades de desenvolvimento e retenção de talentos. 

• Aumento de turnover diante das pressões de demanda de trabalho do CSC. 
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7 MODELO CONCEITUAL 

 

 

Considerando a demanda por um serviço de qualidade das empresas de transporte 

de ônibus da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,o CSC vem para facilitar a 

dinâmica dentro das companhias. Isto porque os serviços compartilhados são 

delineados como um modelo organizacional cujas unidades de produção decidem 

compartilhar um conjunto de “serviços” de apoio ao invés de tê-los implantados em 

cada unidade. 

 

O que observamos ao longo deste estudo foi revelador: a realidade das empresas 

está bem distante do ideal no tocante à operacionalização; e o CSC é justamente o 

elo entre fazer melhor, com mais eficiência e menor custo. Assim, a organização iria 

se beneficiar em ganho de escala, eficiência e flexibilidade. 

 

Processos de suporte que não contribuem significativa ou diretamente para a 

geração de valor da empresa e que possuem grande volume de transações são 

transferidos do corporativo e das unidades de negócio para o CSC. 

 

Contudo, é pertinente ressaltar que, além dos benefícios tangíveis diretos, há uma 

esfera de ganhos em que se abrange os proveitos intangíveis e que também agrega 

valor às empresas. Entre tantos, podemos destacar a melhoria significativa na 

qualidade de informação sobre os serviços de apoio, especialização nessas 

atividades e também condução a uma cultura de unidade prestadora de serviços.  

 

Todavia, além da centralização de processos, a implantação necessita também de 

padronização e otimização dos processos. 

 

O CSC é muito mais do que apenas centralizar processos. Perpassa pela 

formalização dos serviços, pela reestruturação de repasse de custos entre os 

setores e pela criação de um portfólio de serviços oferecidos pelo CSC e custos 

associados.  
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Seguindo a composição desses conceitos, temos como principais avanços o modelo 

apresentado na figura 5, que foi adaptado do modelo de Saavedra (2014) e 

evidencia as características fundamentais de um CSC pleno, o qual se adotou como 

modelo conceitual neste trabalho. 

 

Figura 5 – Principais características de CSC pleno 

 
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de SAAVEDRA, 2014, p.3. 

 

De cada uma das características colocadas na figura 5 podemos entender: 

 

● Segregação de atividades 

 

A montagem de um portfólio que evidencie os serviços que abrange e a 

discriminação dos processos. 
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● Independência da estrutura organizacional 

 

Observa-se que as empresas necessitam de grandes investimentos em mobiliário, 

espaço, aluguéis, pessoas, uniformes, segurança etc. para determinada tarefa, e, se 

elas estiverem centralizadas por meio do CSC, haverá redução no número de 

colaboradores; os espaços no CSC serão compartilhados por várias empresas, e 

isso impactará certamente os custos operacionais das empresas envolvidas.  

 

O CSC tem autonomia para escolha de processos de suporte adequados às suas 

necessidades, sendo, porém, o responsável por garantir o cumprimento das políticas 

e normas estabelecidas pelas empresas solicitantes.  Apesar de ser necessário 

conservar um relacionamento estreito com o restante da organização, de forma a 

manter a plena operação de acordo com as mudanças recorrentes e com a 

percepção de satisfação dos clientes, é preciso manter uma imagem desassociada 

da corporação. 

 

● Processos para operação remota 

 

Os serviços oferecidos pelo CSC devem estar aptos à execução remota. O uso da 

internet deve ser privilegiado na troca de arquivos e informações. Mas julgamos ser 

importante que os colaboradores do CSC estejam próximos aos clientes. Para isto 

os postos de serviços estariam habilitados para a coleta de dados e informações das 

operações de forma mais próxima, aumentando o controle e o monitoramento das 

atividades no cotidiano.  

 

Na prática, esses postos de serviço funcionarão em um local previamente 

estabelecido, considerando a menor distância para todas as empresas que 

demonstrarem interesse na utilização desse serviço na Região Metropolitana. A 

ideia é medir em quilometragem as distâncias de todas as empresas 

regulamentadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, após definir esse 

ponto, buscar um imóvel com a infraestrutura adequada. Também é necessário 

possuir um ponto de comunicação com a empresa, o qual deve ser constituído de 

uma central de atendimento que possibilite a estandardização e a categorização dos 

atendimentos. 
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● Padronização 

 

É essencial para o sucesso do CSC instituir e manter um padrão para cada uma das 

atividades desempenhadas, uma vez que os resultados obtidos devem ser 

totalmente previsíveis e replicáveis. Além disso, as empresas terão padronização de 

sistemas e processos, o que facilitará o compartilhamento de know-how entre as 

participantes, permitindo que se dediquem muito mais ao efetivo transporte de 

passageiros do que às demandas internas da própria empresa.  

 

Vale destacar que, para refletir a realidade da operação, esse padrão precisa ser 

revisado constantemente, pois os processos mudam de tempos em tempos. 

 

Fora as características comuns ao CSC, o modelo proposto também contará com 

uma preocupação quanto à implantação, que deverá ligarquatro itens, como 

demonstrado na figura 6. 

 

Figura 6 – Etapas do CSC desde a contratação 

 
Fonte: Elaborado pelosautores. 

 

● A forma de contratação 

 

Para garantir o atendimento de todas as solicitações, as empresas deverão utilizar 

um dos meios de acesso (web, call Center ou os postos de serviço) e fazer suas 

solicitações, que deverão impreterivelmente conter as informações necessárias, 
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conforme formulário padronizado e discriminado no portfólio de segregação de 

atividades, bem como os SLA diretos e SLA reversos (relativos aos processos do 

cliente), nos quais constarão os prazos que o CSC tem para atender a uma 

solicitação. 

 

● O Processo de Implantação  

 

A implantação em cada empresa se dará por meio de uma comissão e será formada 

por equipes da própria organização com membros do CSC oferecendo suporte. Para 

que não haja barreiras, a liderança deve estar convicta de suas atitudes e se 

empenhar para o sucesso desse projeto. Além disso, a cultura organizacional 

precisa estar ajustada, visto que haverá mudanças, e isto requer múltiplas iniciativas 

nos mais diversos aspectos, inclusive com relação aos treinamentos para utilização 

de novas ferramentas, sistemas e como realizar as solicitações ao CSC. 

 

● Gestão da Cultura e do Clima Organizacional  

 

Para minimizar o impacto durante a mudança, que certamente ocorrerá na cultura e 

no clima organizacional, serão implantadas pesquisas de satisfação e uso de 

indicadores para incentivar os colaboradores. Os indicadores irão monitorar tanto a 

qualidade e o prazo dos serviços quanto os custos envolvidos. E como fator 

imprescindível para o sucesso do CSC, durante a implantação deverá ser 

implantado um processo de minireuniões semanais com os responsáveis na 

transição.  

 

Torna-se imprescindível diante dos fatos uma comunicação honesta, focada em 

mostrar a eficiência do projeto durante o decurso da implementação. Tal afirmativa 

decorre do fato de que, em se tratando de cultura, necessariamente as pessoas são 

envolvidas, e nesse cenário de mudança e apropriação da filosofia do CSC é que 

pessoas que eram envolvidas com determinadas áreas deverão e poderão ser 

capazes de assumir novos cargos dentro da organização, de maneira mais 

estratégica.  

 



61 

Certos de que num primeiro momento a mudança possa causar rejeição, devido aos 

inúmeros fatores que norteiam a cultura organizacional e a vida das pessoas, a 

direção deve estar sintonizada, pois a execução do projeto será praticada pelas 

pessoas, e o fracasso pode transcorrer mediante falhas que podem ser sanadas 

através de um olhar atento e crítico. Os resultados devem ser divulgados 

periodicamente e servirão de insumo para comparar o desempenho dos processos 

internos com outras empresas, visando estimular a melhoria contínua. 

 

● Método de Pagamento 

 

Os serviços demandados serão faturados e haverá a emissão de boletos para 

pagamentos mensalmente ou por projetos, conforme for acordado com a empresa 

no momento da solicitação. 

 

Como um modelo ideal, o CSC ainda necessitará de um vínculo entre as empresas 

que permita identificar qual o limite de informações que grandes empresas, muitas 

vezes concorrentes, estão dispostas a revelar para aquelas que ainda caminham em 

passos mais lentos. Em contraponto, a proximidade de pequenas empresas entre a 

diretoria e o “chão de fábrica” também oferece vantagens e percepções que as 

grandes empresas não dominam, e estas estão dispostas a repassar? O CSC vem 

com uma proposta de mesclar o conhecimento nas mais diversas esferas e se 

apropriar dele para benefício comum.  

 

Em linhas gerais, o modelo conceitual pretendido é aquele que requer investimento 

no que tange à infraestrutura e tecnologia além de desmobilização de recursos 

humanos. A adoção de um modelo de Serviços Compartilhados é realizada no 

sentido de que ele permita reduzir gastos, acrescentar qualidade ao serviço 

desenvolvido e integrar valor. 

 

Em se tratando de recursos humanos, a organização deverá optar por selecionar os 

melhores profissionais para compor a equipe desse modelo conceitual, tendo 

sempre como premissa que seus funcionários não necessariamente tenham que ser 

especialistas, mas formados por pessoas experientes, com vivência e credibilidade 

dentro da empresa. Diante disso, as pessoas sugeridas com esse perfil, certamente, 
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estarão motivadas, podendo também ser agentes de transformação, percebendo um 

novo tipo de cultura surgindo, em que as coisas não irão mais acontecer como 

antes. É compreendido, então, que o envolvimento com as mudanças fundamentais 

na forma como se comunicam, comandam e realizam suas atribuições serão 

essenciais. 

 

Cientes de que a economia será cada vez mais global, ou seja, unida, coesa, novas 

barreiras serão rompidas culturalmente, e com isso novos desafios serão 

aglutinados à contemporaneidade, tanto pessoal e acadêmica quanto profissional. 

Com isso, é notório que esse modelo será apenas mais um passo para o futuro não 

tão distante. 

 

A busca contínua de redução de custos coligada à necessidade de melhorias, tanto 

de padronizações quanto de automatizações de seus processos, conservando alto 

índice de satisfação de seus clientes internos e externos, é justificativa para 

preocupação com a viabilidade da manutenção do CSC. Essas são tarefas 

constantes enfrentadas pelos líderes dos CSC, e, assim, o presente trabalho buscou 

se fundamentar tanto teoricamente quantona prática e indicar a proposta de um 

caminho de vital importância para alcançar êxito nesse implemento.     
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8 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 

Em virtude dos resultados alcançados, iremos adotar o modelo de gestão e 

implantação do CSC utilizado pelo Grupo JCA com algumas adaptações com base 

em nossa experiência e pesquisa bibliográfica. 

 

Vale lembrar que a proposta para a implantação do CSC não possui uma fórmula 

mágica, já que cada corporação precisa ajustar o modelo proposto de acordo com a 

estratégia da corporação e, principalmente, de acordo com a cultura e os resultados 

esperados após o CSC. 

 

Nossa intenção com a proposta de solução não é definir o modelo correto, e sim 

estruturar os processos de forma a conduzir as empresas do segmento de 

transportes de passageiros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a obterem 

resultados positivos com a implantação de um CSC.  

 

Com base no material fornecido pelo INTEGRA JCA (o CSC do Grupo JCA), 

identificamos que, para alcançar a viabilidade de centralização dos processos, se 

faznecessária a execução das seguintes etapas: 

 

Mapeamento de Processos + Mapeamento dos volumes de transações e 

produtividade = Análise de Força de Trabalho Equivalente de cada Processo 

 

Após o mapeamento, precisamos calcular os indicadores das áreas de apoio (RH, 

DP, Suprimentos, Finanças, Contabilidade, TI, Administrativo e Jurídico) e desenhar 

um modelo de atuação com as definições de processos e resultados financeiros.  

 

Para a identificação dos processos com maior potencial de centralização, foi 

utilizado o fluxograma apresentado na figura 7, para análise: 
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Figura 7 – Levantamento de Processos 

 
Fonte: Adaptação do material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

O primeiro passo é identificar se o referido processo trata-se de uma competência 

central da empresa. Como falamos anteriormente, a ideia central do CSC é 

centralizar as atividades paralelas e de apoio da empresa, e com isso as áreas 

responsáveis para a atividade-fim podem aumentar o foco no negócio da 

corporação. 

 

Caso a atividade em questão não seja a atividade-fim, devemos nos perguntar se é 

uma atividade isolada ou se trata de um processo que é realizado em outros setores. 

 

Com base nessas respostas, devemos calcular se a centralização irá promover 

ganho ou não de custos para a empresa, e a partir daí conseguir identificar a 

prioridade para a centralização desse processo. 

 

Essa mesma análise deve ser feita com cada processo da empresa e em uma 

equipe composta pelo responsável pela implantação do CSC e pelo responsável 

pela área do respectivo processo. 

 

Para a definição da forma de atendimento às demandas, o Grupo JCA utilizou os 

conceitos de atendimento Local, Regional e Centralizado, conforme figura 8. 
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Figura 8 – Modelo Atual e Modelo Futuro 

 
Fonte: Material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

Dentro da sua área de atuação, cada empresa precisa identificar as principais áreas 

e com isso fisicamente dimensionar quais são os pontos estratégicos onde se faz 

viável e necessário ter uma equipe de apoio regional. 

 

Essa equipe de apoio Regional e Unidade de Negócio terão as responsabilidades 

apresentadas no quadro 7. 
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Quadro 7 – Papéis e Responsabilidades 

 
Fonte: Adaptação do material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

A Análise de equipes setoriais se faz necessária não somente com a intenção de 

corte de custo, mas, principalmente, como forma de integração e suporte entre as 

áreas de apoio e áreas voltadas para o negócio final da empresa. 

 

Após a definição das áreas destinadas para as equipes setoriais, o próximo passo é 

realizar a relação dos macroprocessos a serem incluídos no escopo do CSC, 

conforme figura 9. 
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Figura 9 – Macroprocessos no Escopo CSC 

 
Fonte: Adaptação do material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

Para cada processo é necessário realizar o dimensionamento das áreas para o 

modelo centralizado, considerando o volume de transações e a produtividade dos 

processos para cada uma das empresas que compõem o CSC. A partir daí, 

conseguimos analisar de uma maneira macro o cenário atual da empresa em que 

teremos o CSC. No primeiro momento, conseguimos identificar um maior ganho de 

produtividade interna perante a equipe que antes trabalhava isolada e que passa a 

atuar de forma mais ampla. Já no segundo momento, quando a maturidade dos 

processos já está maior, os ganhos de mercado são melhores e chega o momento 

de realizar o bechmarking com outras empresas para a melhoria constante dos 

processos. 

 

Podemos observar essas três etapas na figura 10. 
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Figura 10 – Análises de Cenário 

 
Fonte: Elaborado pelo INTEGRA JCA. 

 

Para o alcance dos resultados esperados com o novo modelo de operação, faz-se 

necessária a estruturação da área de Planejamento e Gestão das áreas de apoio.  

 

A figura 11 propõe o modelo de Planejamento e Gestão. 

 

Figura 11 – Planejamento e Gestão 

 
Fonte: Adaptação do material cedido pelo INTEGRA JCA. 
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Através da criação do CSC, as áreas de apoio ao negócio passam a tratar e 

perceber os demais setores como clientes internos. Ou seja, as atividades e os 

processos passam a ser controlados através de um SLA, em que poderemos 

identificar a produtividade de cada membro do CSC. 

 

Com isso,as demais áreas podem focar toda a sua energia na atividade-fim da 

empresa. 

 

Outro ponto importante que vale ressaltar é a cobrança que acaba ocorrendo 

naturalmente entre os setores, pois a continuidade e o resultado de cada membro 

passam a depender do CSC, e com isso existe um processo constante de cobranças 

das atividades. 

 

Lembramos também que as atividades estão centralizadas, controladas e 

padronizadas entre os setores e regiões, evitando, assim, os famosos “jeitinhos” que 

acabam ocorrendo no dia a dia das empresas. 

 

 

8.1 Localização 

 

 

A metodologia para determinar a localização do CSC deve seguir seis etapas, 

incluindo a identificação das cidades candidatas e critérios de análise para a 

localização. 

 

No Grupo JCA foi realizada a priorização das opções em um ranking após as 

análises comparativas de custo versus benefício. 

 

Os critérios podem ser quantitativos ou qualitativos, e as cidades candidatas são 

avaliadas em pares de acordo com as proximidades. Ou seja, após a identificação 

das áreas de atuação – locais em que a empresa possui estrutura física nas 

localidades –elas são separadas em pares de acordo com a proximidade, para que 

as avaliações possam começar a ser feitas. 
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 Após essa segmentação existem seis etapas necessárias para escolha das cidades 

em que existirão regionais da empresa, conforme pode ser descrito na figura 12. 

 
Figura 12 – As seis etapas 

 
Fonte: Adaptação do material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

Na etapa 1 devem ser identificadas as cidades candidatas para hospedar o CSC de 

acordo com área de atuação, conforme se observa na figura 13 de acordo com o 

exemplo do Grupo JCA. 

 

Figura 13 –Cidades Candidatas a hospedar o CSC 

 
Fonte: Material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 



71 

Na primeira imagem da Figura 13 temos as cidades em que o Grupo JCA possui 

atuação, e no quadro seguinte a primeira segmentação que foi realizada durante o 

planejamento do CSC. 

 

Na etapa 2 precisam ser definidos os critérios de análise, de acordo com a figura 14. 

 

Os critérios são mutáveis de acordo com o negócio de cada corporação e devem ser 

analisados e alinhados em virtude do planejamento estratégico da empresa. 

 

Figura 14 – Critérios para escolha da cidade 

 
Fonte: Material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

Em relação às etapas finais, de acordo com os critérios e os pesos definidos para 

cada uma das cidades, deve ser feito um comparativo entre cada um para a tomada 

de decisão. 

 

No Grupo JCA foram obtidos os seguintes resultados, apresentados na figura 15. 
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Figura 15 – Resultados na escolha da cidade para implantar o CSC 

 
Fonte: Material cedido pelo INTEGRA JCA. 

 

Como se observa, a cidade aprovada no Grupo JCA,após os critérios de localização 

do CSC definidos nas seis etapas, foi o Rio de Janeiro, que obteve a melhor 

classificação no ranking entre todas as candidatas, apresentando também suas 

vantagens qualitativas. 

 

A motivação da concorrência na economia atual faz com que as empresas busquem 

estratégias que possibilitem a criação de valor e sua sustentabilidade. Entre as 

estratégias gerenciais mais utilizadas nos últimos anos, a fim de promover o 

crescimento da rentabilidade, através da agregação de valor, ou sua manutenção 

em momentos de crise, encontra-se a implantação de Centros de Serviços 

Compartilhados. 
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9 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

9.1 Conclusões 

 

 

Os últimos anos têm apresentado grandes desafios às empresas de transporte 

coletivo de passageiros no Estado do Rio de Janeiro em função das fortes 

mudanças nos ambientes externo e interno. 

 

A redução dos resultados operacionais e financeiros, o surgimento de novos 

entrantes apoiados em tecnologias disruptivas e a realização de processos 

licitatórios que têm frequentemente induzido à formação de operações consorciadas 

por parte das empresas são exemplos das enormes pressões a que se encontram 

sujeitas as organizações de transporte atualmente. 

 

Isso tem obrigado as empresas a revisarem seus processos em busca de maior 

eficiência, redução de custos, melhoria na qualidade e crescimento da 

aprendizagem. Sendo assim, a utilização de uma estrutura de centralização de 

processos pela implantação de CSCtem o objetivo de maximizar os resultados dos 

negócios, gerando valor para as empresas. 

 

Neste cenário, este trabalho teve como objetivos entender e descrever as etapas de 

implantação de um CSC, investigar os benefícios e impactos esperados, analisar e 

descrever os elementos que levaram as empresas estudadas à decisão de 

implantação na busca de eficiência operacional, otimização de processos e melhoria 

dos resultados das empresas de transporte rodoviário de passageiros da RMRJ. 

 

O CSC não se confunde com uma simples terceirização ou com a centralização de 

execução de atividades ou tarefas. Sua complexidade envolve a utilização da gestão 

de processos, indicadores, tecnologia da informação e gestão de mudança da 

cultura, consolidando processos de negócios comuns aos seus clientes em uma 

unidade operacional própria e independente. Os Centros de Serviços são gestores 

dos próprios custos, mantendo com seus clientes acordos para a prestação dos 
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serviços com níveis de qualidade e tempo determinados, muitas vezes através da 

elaboração de contratos formais (SLA). 

 

Segundo Magalhães (2013), o CSC surgiu como um fator inovador na busca da 

melhoria de processos e na geração de valor. Constitui-se em uma solução para 

separação das atividades de apoio, reduzindo custos, melhorando a qualidade do 

serviço e operando o crescimento dentro de um ambiente de mudança, com 

soluções ágeis e otimizadas(SCHULMAN, 2001). 

 

Neste estudo, utilizamos pesquisa bibliográfica do tema, fontes documentais e 

entrevistas com duas empresas que se encontram em fase distintas de implantação 

do CSC, para, através de uma abordagem descritiva qualitativa, atingir os objetivos. 

Busca-se com isso conhecer os impactos da implantação do CSC e seus resultados 

no negócio, que traz grande relevância por envolver empresas de transporte de 

passageiros na RMRJ, experiência pioneira no segmento, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com os principais gestores envolvidos 

nos processos de mudança. Através das entrevistas, foram pesquisadas as 

motivações para implantação do CSC, com identificação das barreiras encontradas, 

áreas envolvidas e principal motivação; as etapas de implementação, tratando dos 

processos de treinamento e tratamento das demandas internas; os resultados 

esperados, com levantamento dos prazos previstos e melhorias dos processos; e a 

descrição dos resultados obtidos e as ações para consolidação do CSC. 

 

Nas pesquisas bibliográficas realizadas, encontramos as bases teóricas de um CSC. 

As definições de CSC destacam a adoção de uma estrutura organizacional e 

gerencial com autonomia, que busca atender às necessidades de redução de 

custos, com manutenção ou melhoria da qualidade do serviço, levando à satisfação 

dos clientes do CSC e à geração de valor às organizações envolvidas, 

desenvolvendo, ainda, novos processos de aprendizagem e conhecimento. 

 

Os benefícios esperados com a implantação de um CSC têm características 

tangíveis e intangíveis. Nos primeiros, podemos relacionar redução de custos, 
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economia de escala, aumento da produtividade, do capital de giro e da 

alavancagem. Como benefícios intangíveis, podemos destacar melhoria dos 

serviços, alavancagem da curva de aprendizado, padronização dos processos e 

recursos e uniformidade das informações. 

 

Como modelo de implantação, diante das graves implicações de um CSC, o Grupo 

JCA resolveu adotar uma metodologia descrita por Saavedra (2014) como em 

Quatro Ondas. Nesse modelo, a implantação do CSC é precedida por uma fase 

preliminar, que envolve mapeamento dos processos, identificação do escopo do 

CSC, delimitação das áreas atingidas, levantamento dos possíveis benefícios, 

localização física do CSC, dimensionamento da infraestrutura e desenvolvimento do 

plano de ação. 

 

As fases posteriores que correspondem às ondas de implantação são Centralização, 

na busca da sinergia do processo e ganhos de escala; Implantação, na qual as 

maiores preocupações estão voltadas para a manutenção da credibilidade, 

principalmente junto às áreas e gerências que tiveram suas atividades migradas 

para o CSC; Gestão da Demanda, na qual os fluxos de processos já estão bem 

definidos e otimizados e a preocupação se volta para o atendimento das demandas 

e implantação, que visa obter ganhos totais superiores pela capacidade de 

negociação com as cadeias de suprimentos. 

 

A decisão de implantação de um CSC deve levar em conta não apenas os 

benefícios e vantagens esperados, mas também deve estudar os maiores custos e 

benefícios ligados às mudanças envolvendo pessoas, processos, tecnologias e 

instalações. Da mesma forma, é importante avaliar os principais riscos em relação 

às possíveis áreas envolvidas como finanças, RH e TI. 

 

O objetivo deste trabalho está intimamente associado ao estudo do desenvolvimento 

da implantação do CSC no Grupo JCA, como referencial comparativo para as 

empresas de transporte de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Para isso, considerando o atual estágio de implantação dentro do Grupo JCA, 

interessa conhecer a realidade fática vivida pelas diversas organizações 
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participantes, considerando os ambientes externo e interno, bem como os principais 

fatores motivadores que levaram à opção pelo modelo de um CSC; o alcance 

determinado em relação às áreas das empresas; as etapas já implantadas, tendo 

em vista o desenho do plano elaborado, os obstáculos encontrados, os resultados já 

alcançados e as expectativas existentes em relação ao futuro. 

 

O modelo adotado busca a formalização dos serviços, a reestruturação dos 

repasses de custos entre os setores e a criação de um portfólio de serviços 

oferecidos pelo CSC. As principais características do CSC implantado pelo Grupo 

JCA são a segregação de atividades; a interdependência da estrutura 

organizacional; a implantação de operação remota dos processos; a padronização 

de sistemas e processos, o que facilitará o compartilhamento da aprendizagem; a 

forma de contratação, para garantir o atendimento de todas as solicitações com a 

elaboração de diversos SLA; o processo de implantação em cada empresa; a gestão 

da mudança de cultura e do clima organizacional; e o método de pagamento, que 

explicita a forma como os serviços demandados serão faturados pelo CSC. 

 

Para viabilizar a implantação do CSC, o Grupo JCA elaborou um mapeamento de 

processos, de volumes de transações e produtividade, estabeleceu indicadores das 

áreas de apoio definidas para participação do CSC e desenhou um modelo de 

atuação, com a definição de processos e resultados esperados, em especial os 

financeiros. 

 

Considerando a distribuição e dispersão geográfica das diversas unidades do Grupo 

JCA, foi elaborado um processo de distribuição do atendimento centralizado no 

CSC, com apoio em unidades regionais e manutenção de atividades realizadas nas 

unidades de negócio. Foi levado em conta o potencial de centralização de cada 

processo, a expertise de cada organização e os volumes demandados. 

 

Para escolha da localização do CSC, a partir do mapeamento das cidades 

envolvidas candidatas, foram considerados critérios de custo de pessoal, 

disponibilidade de mão de obra e necessidade de realocação de pessoal, assim 

como os custos com infraestrutura e sua disponibilidade, facilidade de acesso e 
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proximidade com o corporativo. Nesse processo, foi definida a implantação do CSC 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Pelo resultado do estudo, pode-se concluir pela importância que o CSC poderá 

passar a ocupar dentro das empresas de transporte coletivo de passageiros na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

Apesar do processo de implantação do CSC no Grupo JCA ainda se encontrar em 

uma fase inicial, podemos avaliar o potencial de viabilidade do modelo, tendo em 

vista as condições ambientais enfrentadas pelas empresas do segmento. A 

mudança de modelo mental é aceitável quando apresentamos todas as etapas e 

vantagens às organizações. 

 

Podemos identificar na Universidade Estácio de Sá que o processo de implantação 

do CSC se encontra em uma fase mais avançada. Diante disso, podemos avaliar, 

através das entrevistas, os pontos fortes obtidos, com destaque para uma maior 

eficiência operacional, com redução significativa dos custos com pessoas envolvidas 

nos processos absorvidos pelo CSC, melhoria na qualidade dos serviços, redução 

na burocracia, com maior eficiência nos processos de admissão de novos alunos, 

tendo a Universidade obtido um aumento do número de unidades operacionais e de 

alunos. Outra vantagem destacada com a implantação de um CSC foi o maior foco 

das unidades operacionais em suas atividades-fim. 

 

Por outro lado, também foram percebidas, pela alta direção, a ocorrência de falhas 

na criação do CSC. Alguns desses problemas são ligados à mudança da cultura 

organizacional. Outros estão relacionados com perda de autonomia das unidades, 

envolvendo os processos de compra e suprimentos, pela centralização dos 

processos no CSC. Na gestão de pessoas, ocorreram fugas de talentos, com 

aumento do turnover, em virtude da maior demanda de processos nas áreas 

concentradas e problemas na criação e gestão do conhecimento, por dificuldades 

em desenvolver e reter os talentos. 
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Esses pontos fracos devem servir de alerta para a implantação do CSC nas 

empresas de transporte e devem receber especial atenção dos gestores de forma a 

evitar que venham também a ocorrer nas organizações do segmento. 

 

O papel do CSC é garantir a excelência operacional dos processos e atividades 

administrativas das empresas. Sua responsabilidade vai além das entregas aos 

clientes e usuários dos processos, pois tem assumido o papel de principal 

responsável pelos controles administrativos das empresas, dando garantia e 

tranquilidade aos sócios e acionistas de que seus processos estão em conformidade 

com o planejado, com as diretrizes estratégicas e operacionais definidas e com as 

legislações aplicáveis. 

 

Para que o CSC possa superar esses desafios, é necessário que possua autonomia 

para atuar como prestador de serviços e, ao mesmo tempo, regulador e parceiro 

para as áreas clientes.  

 

É importante a maturidade das empresas para que as atividades estejam 

organizadas e definidas entre o Corporativo, o CSC e as Unidades de Negócio, 

determinando onde começa e onde termina cada responsabilidade. Com isso todos 

os atores têm preservado um nível de autonomia, respeitando os interesses do 

negócio. 

 

Uma boa implantação facilita o funcionamento das regras, definindo os papéis e as 

responsabilidades para alteração e evolução dos elementos constituintes do modelo, 

tais como mudança estrutural, revisão dos SLA / SLA Reversos e revisão dos custos 

dos serviços. 

 

Pensar em novas formas de executar tarefas, a fim de melhorar a efetividade da 

empresa e garantir que os negócios estejam fluindo da maneira mais rentável, é um 

dos grandes desafios a serem enfrentados atualmente no mercado. E a adoção de 

ferramentas que visem à busca desses objetivos é uma tendência que vem para 

ficar. 

 

 



79 

9.2 Limitações 

 

 

O resultado deste trabalho está limitado às empresas do segmento de transporte 

coletivo de passageiros dentro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma vez 

que todos os estudos realizados tiveram como foco esse segmento, e o objeto de 

nossa pesquisase concentrou em uma empresa de transporte que tem sua sede na 

região escolhida, como também em uma empresa fora do segmento. Há de se 

considerar que outras empresas podem ter resultados diferentes. 

 

Nosso objetivo é avaliar a possibilidade de implantação de CSCpara esse conjunto 

de empresas e, portanto, as análises desenvolvidas e as conclusões apresentadas 

não podem ser extrapoladas para outros segmentos de empresas ou regiões 

distintas daquela que foi objeto do trabalho. 

 

Os autores, por pertencerem ao segmento estudado, podem ter feito algum juízo de 

valor referente ao trabalho desenvolvido, porém esse cuidado foi mantido ao longo 

de todo processo no sentido de minimizar esse problema. Mas é claro e certo que 

qualquer pesquisador sempre irá colocar sua vivência e seus valores em suas 

análises de pesquisa, por mais que tentem não o fazer. É importante ter em mente 

esse pensamento durante todo o processo para ajudar a diminuir esse desvio. 

 

 

9.3 Recomendações 

 

 

Como desenvolvimento deste trabalho, recomendam-se novos estudos sobre a 

implantação do CSCno Grupo JCA, acompanhando a evolução desse processo ao 

longo do tempo, tendo em vista a fase ainda inicial em que se encontra. 

Recomenda-se, ainda, acompanhar os indicadores de resultados e os benefícios 

alcançados tendo as características do segmento de transporte coletivo de 

passageiros na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, os 

resultados futuros poderão dar melhor apoio ao modelo para que sejam corrigidas as 

falhas, vindo a ser uma referência para as outras empresas do setor. 
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Por fim, outros estudos poderão acompanhar futuras implantações de novos CSC 

em outras organizações de transporte, realizando estudos comparativos das 

barreiras enfrentadas e resultados alcançados, considerando aspectos como 

tamanho das organizações pesquisadas, estrutura organizacional e diferenças 

culturais levantadas. 

 

Considerando ainda as limitações do trabalho realizado, podemos recomendar ainda 

um estudo da implantação deCSCem outras regiões, comparando-se as diferentes 

realidades nos ambientes externo e interno, as motivações para os projetos, os 

resultados pretendidos e aqueles alcançados. 
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APÊNDICE A - Entrevista com Grupo JCA 

 

 

Objetivo: Verificar as motivações para o processo de implementação do CSC. 

 

1) Empresa:  

GRUPO JCA  

 

2) Entrevistado: 

Marcelo Carvalho Barreto 

 

3) Cargo: 

Diretor Executivo do CSC – Integra 

 

4) Data da Entrevista:  

11/11/2016 

 

5) Tempo de Empresa:  

18 anos 

 

6) Tempo no cargo:  

1 ano 

 

7) Quais as dificuldades encontradas pelo Grupo JCA no âmbito dos serviços 

prestados internamente que motivaram a implantação de um CSC? 

 

Na verdade, o que motivou não foram as dificuldades internas e sim uma preparação 

para desafios futuros. Trata-se de uma preparação para incorporar novas empresas 

e assegurar a segurança empresarial dos acionistas. 
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8) Como foi feito o estudo de quais áreas deveriam ser transferidas para 

administração de um CSC? 

 

Foi feito um estudo através de uma consultoria, que mapeou todos os 

departamentos e seus processos, buscando sinergia entre as empresas, 

quantificando e qualificando ganhos com a centralização. O resultado foi que os 

departamentos (RH, DP, TI, Financeiro, Jurídico) apresentariam redução de custo, e 

isso garantiria a segurança empresarial desejada, além de liberar o executivo 

operacional para focar mais no negócio no core business. 

 

9) Como surgiu a ideia de implantar o CSC? De quem ou de que área surgiu a 

sugestão? 

 

Surgiu em um planejamento estratégico entre os executivos e acionistas que 

planejaram os próximos cinco anos. 

 

10) Qual a motivação que considera a primordial para a decisão da 

implantação do CSC no Grupo JCA? 

 

Segurança Empresarial - garante que todas as políticas adotadas sejam cumpridas. 

Todas as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas etc. sejam cumpridas por todas 

as empresas do grupo.   

 

11) Como buscaram apoio no mercado para implementação? 

 

Através de uma estratégia dos acionistas de padronização dos processos internos e 

busca de ganhos com a otimização, buscou-se no mercado uma consultoria com 

know-how na implementação desta metodologia, Visagio. 
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12) Como se deu o treinamento dos envolvidos na implantação? Foi 

terceirizado ou elaborado pelo pessoal interno? 

 

Contratamos uma consultoria que tem grande know-how em implantação de CSC e 

que está nos apoiando na centralização dos treinamentos aos funcionários / 

colaboradores quando necessário. 

 

13) Ao surgirem demandas, como ocorrerão as solicitações ao CSC? 

 

Desenvolvemos um Portal de Chamados para a comunicação com o CSC, em que 

medimos a SLA de todas as demandas das empresas operacionais. 

 

14) Qual o prazo previsto para o efetivo funcionamento do CSC? 

10 meses a 1 ano. 

 

15) Com a implantação, haverá melhorias nos processos atuais? 

 

Haverá.  No levantamento elaborado pela consultoria que contratamos, encontramos 

as melhores práticas de cada empresa. Além de implantarmos a melhor prática, 

estaremos olhando para o mercado e modernizando as melhores encontradas no 

grupo. 

 

16) Quais os resultados que o Grupo JCA objetiva atingir com a implantação? 

 

Garantir segurança empresarial, redução de custo em recursos gerais, dar foco ao 

core business e tornar a aquisição de empresas mais fácil e segura. 
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APÊNDICE B - Entrevista com Universidade Estácio de Sá 

 

 

1) Quando foi implantado o CSC na organização? Qual o prazo entre o 

planejamento, a implantação e o efetivo funcionamento do CSC? 

 

O CSC da Estácio foi implementado em 2009. O período de planejamento demorou 

em torno de 6 meses, mais 4 meses de implementação e 2 meses para 

estabilização dos processos. Então, no geral, o processo como um todo demorou 

em torno de 12 meses para estar plenamente estabelecido. 

 

2) Quais setores da organização passaram a ser geridos pelo CSC? 

 

Na realidade, não vamos falar de setores que foram centralizados, mas sim de 

processos. Foram centralizados no CSC todos os processos financeiros de rackt-

pay, criação de pedidos, requisições e compras, a liberação desses pedidos dos 

processos de pagamento e também toda a parte de tesouraria. Além disso foi 

centralizada também toda parte dos processos de contabilidade, a parte de 

suprimentos, a criação e gestão das requisições e pedidos de compras, e, na parte 

acadêmica: toda parte de planejamento acadêmico, a parte regulatória, a 

operacionalização dos processos acadêmicos junto ao MEC, e inclusive os 

processos de ingresso e saída do aluno; toda parte de planejamento de concursos, 

planejamento de vestibulares, disponibilização de cursos aos alunos e emissão dos 

diplomas dos alunos formados foram centralizados no CSC. Na área de DP, o 

processo da folha de pagamento e dos cadastros e benefícios de colaboradores.  

 

3) Como se deu o treinamento dos envolvidos na implantação? Foi 

terceirizado ou elaborado pelo pessoal interno? 

 

A implementação do CSC na Estácio foi através de uma consultoria chamada TOP, 

toda parte de treinamento das partes envolvidas foram eles que fizeram; todo o 

repasse de conhecimento, o desdobramento do conhecimento foi feito através da 

consultoria. 

 



89 

4) Houve alguma barreira com relação à cultura organizacional na 

implantação? Se sim, exemplifique. 

 

Bom, qualquer novo processo de uma forma geral ele acaba trazendo impasses, 

barreiras e alguns impeditivos, isso é natural. Parte desses processos que eram 

descentralizados acontecia nas unidades, o próprio exemplo são as compras, que 

ocorriam de maneira descentralizada. Havia uma autonomia para realizar qualquer 

tipo de compra independentemente do valor, e com a implementação do CSC essa 

operação foi centralizada. Com isso as unidades perderam a autonomia de contratar 

serviços e adquirir bens materiais de maneira deliberada e criou-se um workflow de 

aprovação trazendo um pouco mais de burocracia para o processo; contudo mais 

segurança. Isso foi um exemplo de barreira que foi criada com a centralização 

desses processos. 

 

5) Qual/Quais eram as expectativas com a implantação? Elas se realizaram? 

 

As principais expectativas com a criação do CSC são ganho de escala, 

padronização dos processos e aumento da qualidade dos serviços prestados. Foram 

sim alcançadas, atingidas a escalabilidade, é fácil de tangibilizar, tendo em vista que 

no passado a equipe girava algo em torno de 390, quase 400 colaboradores com um 

número x de unidades e alunos, e, passados mais de 6 anos de implementação, 

quintuplicou a quantidade de alunos, aumentou também consideravelmente a 

quantidade de unidades, e o número de colaboradores do CSC reduziu; hoje 

trabalha com cerca de 296 colaboradores com uma produtividade muito maior. A 

escalabilidade e o aumento de produtividade são simples e fáceis de serem 

tangibilizados. Na questão do aumento da qualidade dos serviços oferecidos pelo 

CSC também temos indícios de melhoras consideráveis com relação à qualidade, os 

indicadores demonstram uma evolutiva ano após ano, isso é muito fruto dos 

processos de melhoria contínua, gestão de indicadores de desempenho e todo esse 

processo de monitoramento que colabora com a manutenção de qualidade dos 

serviços que são prestados. 
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6) Financeiramente, já foram mensurados os resultados do CSC? Quais 

indicadores foram usados e quais foram as avaliações e resultados 

obtidos? 

 

Apesar de termos uma série de indicadores de mensuração de cálculo de FTE, 

produtividade, escalabilidade a proposta do modelo CSC da Estácio, não havia um 

cunho preponderante na questão do custo evitado, nunca foi feita uma análise 

quantitativa com relação a esses benefícios que foram gerados para a companhia. 

Apesar de não ter sido feito nenhum estudo específico para quantificar o ganho 

financeiro e o custo evitado, o simples fato de ter um quadro reduzido, com alta 

produtividade e grande escalabilidade por si sós denunciam que houve certamente 

um custo evitado para a empresa. 

 

7) O tempo para resolução de questões burocráticas teve alguma alteração 

significativa após o CSC?  

 

Sim, com certeza. Questões burocráticas – eu vou citar o melhor exemplo que nós 

temos, com relação à correção de vestibular de alunos. Os vestibulares eram 

realizados somente de maneira descentralizada, e os resultados desses 

vestibulares, enquanto realizados dessa forma, demoravam em torno de 3 a 5 dias 

para sair a nota para o aluno, a posição do candidato etc. Com a centralização 

desse processo no CSC, esse tempo reduziu para 30 minutos. Significa que a partir 

do momento em que o aluno faz uma prova na unidade, em 30 minutos ele obtém 

uma resposta com relação àquele concurso, se ele foi aprovado ou não, e, inclusive, 

se ele for aprovado, ainda dentro desses 30 minutos ele recebe um número de 

candidato. 

 

8) Quais as principais dificuldades encontradas nesse modelo de gestão? 

 

Eu diria que a principal dificuldade é o desenvolvimento e a retenção de talentos, o 

turn over ainda é alto, e como a pressão e a demanda de trabalho no CSC também 

são consideravelmente altas, quando um talento se desenvolve, ele percebe que 

consegue aplicar melhor aquilo que ele tem de bom em outras áreas da companhia 

e até em outras empresas. É a grande dificuldade desse modelo de gestão. 
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9) Quais são as ações de continuidade para consolidação do modelo? 

 

As ações de continuidade para manutenção do modelo são ter uma gestão de 

serviços muito forte, ter um processo de governança interna é fundamental, tendo 

em vista que, se os pilares do CSC não forem monitorados, com o tempo o CSC 

perde sua característica e passa a ser uma centralização de serviço. 

 


