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Resumo:  

 

Este trabalho analisou o processo de implementação de transações do Business Process 

Offshoring (BPO), em empresas mineiras, nos domínios do conceito, objetivos, 

vantagens e riscos. Entenda-se como transação offshoring o modo como a empresa 

investe ou terceiriza atividades fim e não-fim em outros países, e especialmente, em 

países em desenvolvimento, por tempo determinado, e cujos propósitos estão 

relacionados ao corte dos custos operacionais e tributários a elas atribuídos. Os 

objetivos do trabalho foram: (i) descrever os processos que compõem as transações 

offshoring e identificar os elementos que a transformam em estratégia corporativa as 

vantagens e os riscos de sua implementação; e (ii) descrever as transações enfatizando 

as mudanças conceituais e os objetivos. Para fundamentação teórica optou-se pela 

revisão de literatura sobre internacionalização, especialmente quanto aos conceitos de 

cultura e transação. Quanto à metodologia empregada adotou-se o método qualitativo. 

Essa metodologia permitiu o uso do software Atlas/ti como ferramenta auxiliar na 

identificação das relações entre os domínios estudados e os códigos de significância 

gerados pelas entrevistas e de acordo com os objetivos traçados. Na análise 

metodológica, foi possível inferir que é comum aos gestores dirigirem as empresas sem 

deter informações suficientemente capazes de minimizar a ocorrência de riscos ou 

assegurar as vantagens. Quanto aos resultados, tem-se que: BPO e offshoring são as 

mesmas coisas etimologicamente e a diferença entre essas expressões está na intenção 

de quem realiza a operação. Quanto aos objetivos, os resultados definiram quatro 

atributos principais: (i) menores custos operacionais e financeiros, (ii) maior 

rentabilidade, (iii) maior lucratividade e (iiii) maior competitividade. Quanto às 

vantagens da operação, essas superaram as expectativas e demonstrou o porquê das 

empresas, modernas e competitivas, adotarem o BPO como estratégia de 

internacionalização. Quanto aos riscos, as diferenças culturais e legais entre os países 

continuam a ser o maior entrave das empresas que buscam a internacionalização. Dois 

riscos, porém, chamam a atenção: o primeiro diz respeito às questões sociais e está 

diretamente relacionado ao aumento do desemprego nos países desenvolvidos, devido à 

migração das empresas ou de suas atividades para países em desenvolvimento, e o 

segundo é conseqüência do primeiro e se refere ao estado de desertificação de regiões 

abandonadas pelas empresas que migraram para outros locais ou países. Concluiu-se 
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que as variáveis estudadas levam à certeza que outros estudos serão importantes para o 

melhor entendimento das transações offshoring. Dentre eles, pode-se citar a análise de 

casos de sucesso e de fracasso de empresas que a utilizaram; a medição do nível de 

influência da estratégia offshoring sobre os resultados da empresa, que a utiliza para 

internacionalização, comparando com os resultados de empresas que não a usam e 

identificar o marco regulatório das transações e governança corporativa em empresas 

offshores ou que realizam transações offshoring, quanto à delegação de poder e controle 

entre as empresas parceiras e/ou filiais. Conclui-se, finalmente, que as transações 

offshoring se tornaram uma nova realidade para as empresas capaz de garantir maior 

competitividade no mercado global. 
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