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Resumo:  
 
Em um contexto de mercado cada vez mais competitivo, as empresas necessitam 
revisar a forma como executam seus processos de apoio/suporte administrativo e 
como vinculá-los a uma melhor geração de valor para os resultados da organização, e 
uma alternativa adotada são os Centros de Serviços Compartilhados (Shared Services 
Center). Estes “Centros” são entendidos como um modelo de organização de 
processos operacionais pelo qual uma área específica da organização, caracterizada 
em sua essência como uma área de atividade-meio, ou uma empresa terceirizada, 
presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para as demais 
unidades da organização, no que tange à execução das atividades de suporte ou back 
office. Esta dissertação tem o objetivo de analisar os impactos da implementação 
desse modelo na estratégia, na estrutura e na gestão de empresas do setor privado 
que já possuam o modelo consolidado. A metodologia de pesquisa utilizada foi de 
natureza qualitativa, com estudo de casos múltiplos, utilizando-se de entrevista semi-
estruturada como instrumento principal de coleta de dados e a técnica de análise de 
conteúdo para análise das entrevistas. As empresas participantes foram a ALGAR S.A 
(Uberlândia - MG) e a ALCOA (Poços de Caldas – MG). Como resultado principal 
deste estudo tem-se que o CSC permite o aumento da vantagem competitiva na 
cadeia de valor das empresas, colaborando efetivamente no atingimento dos objetivos 
estratégicos da organização, em especial ao propiciar que as áreas tenham condições 
de focar nas suas atividades-fins, a redução de custos e o aumento da produtividade. 
Em relação aos impactos quanto à estrutura e gestão (da implementação, de 
processos, de pessoas e da mudança), tem-se como principais considerações: as 
dificuldades de implementação residiram principalmente nos aspectos vinculados ao 
planejamento dessa etapa; a implementação de um CSC demanda estrutura física, 
operacional e de pessoal específicas, bem como posição hierárquica/funcional com 
autonomia compatível com o modelo de governança planejado; a tendência é de 
buscar centralizar todas as atividades de back-office possíveis, com padronização dos 
processos; o uso de tecnologia é imprescindível para o adequado funcionamento do 
CSC, bem como a existência de instrumento de controle, medição e relacionamento 
com as áreas clientes; os objetivos e as expectativas que norteiam a adoção deste 
modelo é fator preponderante que reflete na qualidade de execução dos processos 
pelo CSC; um comportamento recorrente em relação às pessoas é a reação à 
implementação do modelo derivada de vários fatores, em especial quanto à mudança 
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cultural acarretada; os critérios de contratação, treinamento e capacitação, análise de 
desempenho e benefícios para os empregados do CSC são fatores fundamentais para 
o nível de qualidade que se espera da prestação do serviço às áreas clientes; a falta 
de um plano adequado para o gerenciamento das mudanças (change management) 
pode ocasionar diversas dificuldades, quando não até eventualmente inviabilizar que o 
CSC possa produzir os resultados esperados na sua plenitude, ou até inviabilizar a 
continuidade do modelo; os benefícios a serem auferidos dependem intrinsecamente 
da forma como as empresas tratam o modelo desde a sua adoção até a sua 
manutenção, bem como das expectativas e desempenho esperado do CSC. Por fim, 
ressalta-se que o Centro de Serviços Compartilhados não pode ser confundido como 
sendo somente uma mera centralização de execução de atividades e padronização de 
processos, visto as potencialidades de agregação de valor, características do modelo 
operacional estudado, em várias atividades da organização. 
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