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Estamos somente na metade da jornada. Os Servi-

Revolução Digital. O contexto “centro de serviços” não

ços Compartilhados estão no coração das revoluções

se aplica mais. Repense sua posição de valor na orga-

transformacionais que estão ocorrendo neste século

nização do futuro e comece o ano como você pretende

nos negócios e nos mercados e podem, potencialmen-

continuar! Como “Centro’ ou como “Organização”?

te, desempenhar um papel crítico e altamente influente
nestes processos. Mas do que isso depende? Ele tam-

4 são os pilares que direcionarão o futuro das Or-

bém se encaixa perfeitamente em três conceitos que

ganizações com Serviços Compartilhados.

revolucionam as empresas agora: a Expectativa e Experiência do Cliente; a Futura Força de Trabalho e a

1º - Seu papel na
governança corporativa.

O Serviços Compartilhados precisa de parceiros de ne-

Sua visão e o apoio para fazer a diferença como van-

gócios, não mais fornecedores descomprometidos. No

tagem competitiva. Muitos líderes de SSO / GBS já se
reportam diretamente ao CEO, ou seja, influenciam o

3º - Parcerias
futuro muito próximo, parceiros em nuvem, se integrarão ás Organizações de Serviços Compartilhados para

conselho.

prestarem serviços como parte da cadeia de valor e

2º - Fragmentado
para único.

4º - Cultura de Serviços.

Operações em silos ainda são um fato da vida. Os modelos globais, GBS – Global Business Service, Regionais
ou Nacionais estão em contínua integração. Este modelo mais integrado é importante para se implantar
uma força de trabalho digital (automação robótica de
processos) em toda a organização. É ainda mais importante quando se trata de implementar estratégias

se responsabilizarão pelos SLAs entregues aos clientes .

Nós somos co-colaboradores de nossos pares das linhas de frente da organização, somos parte do sucesso
da organização através da percepção do cliente sobre
os serviços por ela prestados ou produtos vendidos.

Sejam bem vindos à geração dos CSC
como Plataforma de Serviços Digital.

de digitalização por meio da automação de processos
de ponta a ponta (E2E).
Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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“Estamos
somente
na metade
da jornada”

Quais são os principais
benefícios que você
espera dos Serviços
Compartilhados para
sua empresa?

74%
Controle

56%

Tempo e custo

37%

Escalabilidade
e agilidade

Padronização
Otimização

30%

4

23%

21%

17%

15%

5%

inovação

Integração de

Impulsionar o

Atendimento ao

Aproveitar as

Melhorar o suporte

Cliente

competências em

à decisão em toda a

análise de dados

empresa / resolução

lucratividade da

e automação de

de problemas de

receita de primeira

processos

negócios

linha

O futuro dos Serviços Compartilhados como plataforma de serviços digitais.

plataforma

crescimento /

Conteúdo
01. TENDÊNCIAS E PANORAMA GERAL PARA OS PRÓXIMOS ANOS.

p. 06

02. SERVIÇOS COMPARTILHADOS COMO MODELO OPERACIONAL:
OLHANDO PARA O FUTURO.

p. 09

03. DOS DADOS À INFORMAÇÃO ANALÍTICA EM TEMPO REAL.

p. 20

04. A AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

p. 31

05. O FUTURO DO TRABALHO EM SERVIÇOS COMPARTILHADOS.

p. 41

CONCLUSÃO

p. 50

01.
Tendências e Panorama
Geral para os próximos
anos.

6

1.1 - O Brasil decolará
novamente em 2020?
Em novembro de 2019 o Brasil fez 10 anos da famosa capa da
revista “The Economist”, em que o Cristo Redentor decolava
como um foguete, sugerindo que o Brasil seria uma das 5
potências econômicas do mundo, os BRICs.
Na época o Brasil era apresentado como “a maior história de
sucesso da América Latina”, apontando os dados que o crescimento estava só no seu início. O Brasil, de repente, parecia
ter feito uma entrada no palco mundial com o pé direito.
Em 2009 a economia mundial caía 1,7%, os Estados Unidos
2,7% e a Zona Euro 4,5%. Enquanto isso o Brasil caía apenas
0,1%. Em 2010 e 2011 o Brasil continuou com índices de crescimento superiores às principais potencias do mundo ocidental
(em 2010 cresceu 7,5%), fazendo entender que o crescimento
poderia ser sustentado, até porque as “commodities” brasileiras estavam num mercado mundial aquecido, com nossa
economia em franco crescimento.
Foram também, nesse período, tomadas diversas medidas
políticas para estimular o consumo interno do país, bem
como outras medidas visando a “redução da pobreza”, o que
impulsionou ainda mais a economia e o crescimento do PIB.
As perspectivas de futuro eram então muito boas, associadas ainda a alguns eventos que o Brasil se preparava para
organizar, nomeadamente a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas no ano de 2016, estas últimas no Rio de Janeiro,
que trariam grande projeção mundial ao Brasil, para além das
vantagens regionais da realização do evento. O Brasil estava
na moda! Mas, o “negócio não decolou” e a “The Economist”
menos de 4 anos depois apresentou nova capa com o Cristo Redentor, desta vez em trajetória de foguete sem rumo…,
com o título: “O BRASIL ESTRAGOU TUDO?” Saímos do palco
com o pé esquerdo e tropeçando.
Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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Efetivamente o governo brasileiro fez muito pouco

gestora e focada para atrair oportunidades de capital

para implementar reformas nos anos de expansão. O

internacional, pois continuamos muito carentes em in-

setor público brasileiro ainda hoje impõe um fardo pe-

fraestruturas – rodovias, ferrovias, saneamento, ener-

sado ao seu setor privado. As empresas enfrentam uma

gia, e serviços em todas as áreas.

das cargas tributária mais onerosas do mundo, onde
os impostos sobre a folha de pagamento chegam qua-

Será que em 2020 encontraremos nosso caminho? Será

se a 120% dos salários.

que os investidores internacionais vão aparecer e colaborar com nosso crescimento? As mensagens de mu-

Os gastos públicos com infraestrutura são muito al-

dança em 2019 não foram claras, mas os empresários

tos, os investimentos em inovação escassos e o país
continuou (e continua) com péssima malha logística
apesar das suas dimensões continentais. O mau estado
da infraestrutura existente implica em custos desnecessários para as empresas, levando, em muitos casos,
um gasto de 25% a 30% do valor do produto para o
transportar até um porto. Assim, fica difícil concorrer
globalmente, sabendo-se que nos Estados Unidos, por
exemplo, esse valor é normalmente inferior a 10%. Associados a todos esses problemas estruturais o Brasil
passou por uma série de outros problemas políticos,
sociais e éticos, que fizeram acentuar negativamente
nossa imagem e levar o país para uma situação econômica muito desfavorável. Nem a “The Economist” imaginaria um cenário tão negro após 2013 e que ainda
hoje em 2020 se fazem sentir na sociedade brasileira,
de forma quase visceral com mais de 10 milhões de
brasileiros ativos desempregados, com emprego infor-

e os brasileiros, sempre otimistas, buscaram iniciar este

mal ou subemprego.

ano com uma agenda e postura positiva, Precisamos
resgatar nossa imagem como um país de futuro pro-

Chega então o momento, na entrada de uma nova dé-

missor, moderno e de estímulo aos negócios e empre-

cada, de fazer a pergunta: Estará o foguete Brasil pre-

endedores.

parado para decolar novamente?
Então, liguemos os motores do foguete e vamos reÀ parte dos problemas políticos, que não entram nas

conquistar nosso espaço, com uma visão positiva e de

minhas crônicas, o Brasil conseguiu em 2019 fazer a

orgulho, na história e no mercado internacional. Afinal,

tão prometida “Reforma da Previdência”, anunciou para

esperamos que... Deus ainda seja brasileiro, mas é ne-

2020 a muito desejada “Reforma Tributária”, além de

cessário que o governo faça a sua parte.

iniciativas de privatizações para desonerar a estrutura
pública, a fim de tornar a governança brasileira mais
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02.
Serviços Compartilhados
como Modelo Operacional:
Olhando para o Futuro.
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Os Shared Services como modelo operacional definido

vancando rápida implementação, sem customização,

para serviços de suporte e back-office criados há mais

integrando com ferramentas BPMS de 4ª geração (full

de 30 anos, e explicitamente reconhecido em meados

web e zero code) e práticas ágeis permitindo rápido

dos anos 80, conseguiu permanecer relevante e se de-

retorno do investimento (ROI). As mídias sociais, a in-

senvolveu, evoluindo para se adaptar às necessidades

tegração com soluções da indústria 4.0, Internet das

dos negócios e aproveitando ao máximo as oportuni-

Coisas e a demanda de soluções móveis também estão

dades de gestão e plataforma/automação tecnológica

impulsionando a adoção da tecnologia e a padroniza-

a ele apresentadas. Hoje os Shared Services vivem a

ção associada aos processos de negócios.

sua nova (r)evolução.
O “Big data” e análise de dados se tornaram um insAs novas tecnologias estão realmente alavancando os

trumento estratégico

Serviços Compartilhados, incluindo Automação dos

As organizações de Serviços Compartilhados estão

Fluxos dos Processos (BPMS) e Automação de Processo

“subindo na cadeia de valor” , ou seja, estamos indo

Robótica (RPA). Vemos também uma recente desacele-

para o Front office - algo que foi prometido por muitos

ração da terceirização de mão-de-obra, e uma maior

anos, mas agora está realmente acontecendo. Isto está

preferência por ITOs que apresentem uma plataforma

sendo apoiado pelo crescente uso e desenvolvimento

disponível para operação na nuvem. Contudo, obser-

de Centros de Especialização / Excelência (CoEs), que

vou-se que as empresas e instituições ainda precisam

concentra-se mais em serviços «profissionais e técni-

simplificar e integrar seus processos de ponta a ponta

cos» e atividades com foco em melhoria contínua e

(E2E), e a importância das soluções Enterprise Resour-

prestação de serviços com qualidade, em oposição a

ce Planning (ERP) definitivamente não desapareceu,

serviços e atividades «transacionais e administrativas».

pelo contrário, agora é possível e desejável automatizar as atividades dentro e ao longo dos processos, ala-

de significativa oportunidade.

Esses CoEs também são ideais para iniciar / aumen-

costumava ser o principal determinante da localização,

tar / apoiar as estratégias de automação mais amplas

hoje se trata de habilidades e conhecimentos, o que tor-

permeando toda a empresa, alavancando o rápido

na o trabalho mais interessante.

crescimento e desenvolvimento de várias soluções de
automação inteligente, que variam de desktop robótico

Como carreira, portanto, os Serviços Compartilhados

e automação de processos robóticos, através de apren-

são um local certo para os profissionais do futuro. Com

dizado de máquina e usos cognitivos, e até inteligência

dados das informações da mais recente pesquisa glo-

artificial.

bal disponibilizado pela SSON e SSON ANALYTICS, vamos ilustrar como os Serviços Compartilhados estão se

Todas essas mudanças resultaram na necessidade de

transformando no mundo, quais suas tendências e quais

reciclagem e realinhamento de equipes, de processo /

caminhos devemos seguir para mantermos as nossas

serviços e mudanças nas políticas e práticas de con-

organizações na vanguarda e capazes de competir nes-

tratação e retenção, antes o custo da mão-de-obra

te novo mercado digital.

2.1 - Ainda em fase
de crescimento
O modelo de serviços compartilhados ainda é caracte-

do o sucesso e a evolução, como modelo operacional,

rizado pelo crescimento. Quase metade dos participan-

dos Serviços Compartilhados nas últimas três décadas

tes da pesquisa, realizada pela SSON deste ano, está

e o reconhecimento de que uma operação centralizada

na fase de planejamento ou início do desenvolvimento,

e padronizada de entrega de serviços fornece supor-

indicando uma tendência de crescimento contínua para

te, controle e informações comerciais confiáveis que as

o modelo. Ao mesmo tempo, 35% dos entrevistados re-

empresas modernas precisam para ter sucesso.

presentam centros que têm mais de sete anos, refletin-

Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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A América do Norte, por exemplo, é predominantemen-

Os Serviços Compartilhados provaram ser altamente

te caracterizada por centros mais novos e modernos,

eficazes no fornecimento de suporte inter-regional a

assim como a Nova Zelândia e a Austrália (local onde

partir de locais centralizados, enquanto a entrega de

CSCs Públicos são referencias globais e ajudaram a ex-

serviços globais requer mais alinhamento e padroni-

pandir o conceito que o modelo é viável para o Setor

zação dos processos, automação e de patrocínio de

Público) - enquanto vemos CSCs mais antigos na Ásia

gestores que acreditam no modelo para ter sucesso. O

e Europa.

Modelo dominante ainda é o regional ou local, seis em
cada 10 concentram-se exclusivamente na prestação
de serviços regionais ou no país.

Qual a idade da sua Organização
de Serviços Compartilhados?

Estágio de Planejamento 15%
0 - 3 anos 30%
4 - 6 anos 20%
7 - 10 anos 10%
10+ anos 25%

Qual a idade da sua organização de
serviços compartilhados? [por região]
Estágio de Planejamento

0 - 3 anos

Europa Central e Leste Europeu
11%

33%

18%

33%

7%

31%

12

31%

10+

14%

25%

21%

9%

31%

Austrália e Nova Zelândia
9%

13%

30%

América do Norte
18%

7 - 10

Ásia

Europa Ocidental
15%

4-6

15%

37%

26%

11%

11%

América Latina e Caribe
20%

9%

21%

11%

30%

O futuro dos Serviços Compartilhados como plataforma de serviços digitais.

18%

23%

18%

Quais regiões seu CSC atende?

Regional 28%

Nacional 31%

Ásia

Europa Central e Leste Europeu

22%

20%

58%

27%

Europa Ocidental

20%

27%

48%

Austrália e Nova Zelândia

33%

47%

63%

América do Norte

44%

Global 41%

11%

26%

América Latina e Caribe

28%

28%

15%

45%

40%

Os CSCs da Europa Central e do Leste e da Ásia são

Quase metade dos Serviços Compartilhados mais anti-

mais alavancados por serem característicos para su-

gos já evoluiu para um modelo de Serviços Globais de

porte global de serviços, refletindo estratégias de bai-

Negóc ios (GBS), suportados por padronização de re-

xo custo (por exemplo, baixo custo do FTE) para a en-

gras de negócios e automação e outros 20% planejam

trega global de serviços, contudo são áreas de baixa

mudar para o GBS no futuro. O principal fator é a ca-

estabilidade política e questionável qualidade de aten-

pacidade de aproveitar melhor a automação e expandir

dimento, sendo assim, são CSCs característicos de pro-

mais facilmente o escopo de serviços adicionais. O GBS

cessamento transacional para empresas que ainda es-

também facilita a transformação da empresa - na ver-

tão numa era da pré-automação. A América do Norte,

dade, é frequentemente referido como um mecanismo

juntamente com a Austrália e a Nova Zelândia, seguem

de transformação organizacional - e com a digitaliza-

uma estratégia mais insular de modelos nacionais ou

ção como uma prioridade, facilita a evolução do mo-

regionais por estarem em nível de maturidade e estra-

delo para Plataforma de Serviços Digitais.

tégias diferenciadas dos demais.

Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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Você já implementou (ou está considerando) o GBS?
Não, e nenhum plano para implementá-lo 35%
Ainda não, mas planejando nos próximos 3-5 anos 20%
Estamos caminhando para o GBS “digitalizado”
(ativado pela tecnologia digital) 18%
Somos GBS, mas ainda lutamos com padronização/
em transição 13%
Somos GBS maduros e serviços de agregação
de valor de ganho escala 13%
Não, tentamos o GBS e revertemos 1%

Se você opera um GBS (ou planeja),
quais são seus principais objetivos
nos próximos 5 anos?
Aproveitar a automação / tecnologia inteligente para obter eficiência
Nós não operamos GBS
Expandir o escopo incorporando novas funções / serviços
Suporte à agenda / transformação digital de mudanças corporativas
Impulsionar a agilidade do serviço
Impulsionar análises em toda a empresa
Atualizar estratégia de talentos / Treinamento e desenvolvimento
Comercializar / monetizar a operação de GBS

14
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2.2 - Serviços compartilhados
em expansão
Independentemente do modelo de sua organização, a

Com a aut omação assumindo tarefas transacionais

expansão dos Serviços Compartilhados é uma tendên-

nos Servi ços Compartilhados, 30% dos entrevistados

cia clara. Mais de dois terços da pesquisa SSON apon-

planejam adicionar mais centros e mais funcionários

taram que planejam expandir sua oferta de serviços

às suas operações atuais. Essa tendência é particular-

ou ampliar seu alcance geográfico. Grande parte da

mente forte na América Latina, onde os entrevistados

expansão d e serviços citada é suportada pela sim-

indicam q ue planejam expandir em termos de cen-

plificação, padronização, integração e automação dos

tros e de funcionários. Este resultado demonstra que

processos o que permitirá prestar serviços com maior

na América Latina, na maioria dos CSCs, a maturidade

valor percebido à organização. Para isto acontecer terá

de integração dos processos (E2E) e tecnológica ain-

que evoluir para processos e serviços de ponta a ponta,

da não al cançaram níveis satisfatórios para permitir

fornecendo informações aprimoradas sobre desempe-

uma completa automação e digitalização dos serviços

nho e de conformidade operacional, fiscal e de segu-

mantendo os CSC ainda num estágio de serviços tran-

rança da informação.

sacionais , com elevado número de pessoas, portanto
alto custo operacional e baixa capacidade analítica.

Você planeja expandir o escopo de sua Organização
de Serviços Compartilhados nos próximos 12 meses?
Sim, adic ionando novas ofertas de
serviços 29%
Sim, expandindo o alcance geográfico
(países / regiões) 25%
Sim, expa ndindo a geografia E as
ofertas d e serviços 13%
Não, continuaremos iguais 26%
Não, esta mos reduzindo ofertas de
serviços e / ou geografia 2%
Outros 5%

Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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Como a Automação Inteligente (RPA, Cognitiva, IA etc.)
afetará sua estratégia de Serviços Compartilhados?
Reduzindo o número global de CSCs (à medida que
a automação exige menos trabalho) 12%
Mantendo o nº global de CSCs, mas reduzindo o número
de funcionários (com os robôs substituem humanos) 23%
Planejando adicionar mais SSOs/mais funcionários
para assumir novos serviços de valor agregado 29%
Reduzir o número de CSCs e funcionários em CSCs (com os
robôs substituindo humanos) 10%
Nenhuma alteração prevista 19%
Outros 7%
Então, onde os SSOs planejam expandir? Embora no

(E2E) e transacionais. Então Estados Unidos junta-

início dos anos 2000 o custo tenha levado a decisões

mente com a Índia tornaram-se polos de atratividade.

de localização, a pesquisa deste ano indica que os cri-

Na América Latina destacam-se o aumento de Serviços

térios mudaram, agora o foco é a disponibilidade de

Compartilhados no México, Costa Rica e Colômbia. O

habilidades e técnicas. É a qualidade da força de tra-

Brasil embora seja, ainda, o país que mais possui ope-

balho, em outras palavras, que conduz as decisões de

rações de Serviços Compartilhados e alguns prestando

localização, já que a Transformação Digital está ga-

serviços para outros países entra num momento deci-

rantindo a automação dos processos de ponta a ponta

sivo para sua expansão ou continuidade.
Poland

10% Polônia

Mexico

i

15% USA
18% Índia
9% Costa Rica

7% Filipinas

7% Espanha
15% México

Spain

7% Colômbia

Colombia
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7% China

Philippines
7% Malásia
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A imagem do Brasil, internacionalmente, tem gerado

que observaram redução de seus custos, muitos , pelo

preocupações quanto ao seu futuro politico, econô-

contrário.

mico e qualificação educacional, portanto profissional,
fatores estes, que determinam o investimento e a ma-

Há uma necessidade urgente dos gestores CSC se ade-

nutenção de empresas multinacionais no país. Aliada a

quarem ao nível de maturidade internacional, os indi-

seu alto custo tributário os gestores brasileiros se aco-

cadores não devem ser mais de quantidade de itens

modaram quanto ao investimento bem feito em tecno-

processados, mas do custo e da qualidade dos serviços

logia e estão claramente, com plataforma tecnológica

prestados. Para um efetivo sucesso na implantação de

mal integrada, causando a necessidade ainda de um

ferramentas integradas e digitais é necessário simpli-

grande número de colaboradores para processar do-

ficar , padronizar e integrar os processos de ponta a

cumentos em seus Centros de Serviços, portanto ain-

ponta com o foco nos serviços a serem entregues a

da temos um alto custo operacional em nossos CSCs.

seus clientes. Então também é necessário uma nova

Medidas paliativas têm sido tomadas, com a implan-

forma de trabalhar, deixamos de trabalhar em silos

tação da tecnologia RPA, mas poucos foram aqueles

departamentais e passaremos a trabalhar como Plataforma de Serviços.

Como avaliar possíveis
localizações do SSC?
Habilidades e especialidades
Custo do trabalho
Idioma
Custo das operações gerais
Riscos (desastres econômicos / políticos / naturais)

i

Compreensão do ambiente regulatório / conformidade legal
Proximidade das principais unidades de negócios
N/A
Proximidade da matriz
Incentivos do governo local
Ambiente Fiscal
Conectividade de voo / viagem
Outros
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2.3 - Dados e inteligência artificial
no topo da lista de Investimentos
Recursos Humanos, pela primeira vez, aparecem como
o maior foco de atenção deixando Finanças e Serviços Administrativos (F&A) em segundo. Fato explicado
porque F&A encontra-se maturado tanto em processos
como em tecnologias e RH agora enfrenta o desafio de
definir a carreia e a forma de trabalhar no futuro digital
imposto pela 4ª Revolução Industrial que se inicia.
Cabe destacar o serviço de FP&A (Finance, Planning &
Analytics) Finanças, Planejamento e Analítico, este serviço demonstra uma integração e automação do fluxo de processo e a preocupação com maior controle
e conformidade em um mundo que o mercado é mais
competitivo e portanto a eficiência deve-se transformar em eficácia.
Uma forte tendência que tem sido explorada pelos
CSCs é a de Centros de Especialização ou Excelência
(CoEs). Em outros anos, os entrevistados citaram que

Quais serviços
seu CSC fornece?
RH - 53%
Finanças e Administração - 53%
Análise de Dados - 47%
Automação inteligente - 46%
TI - 44%
Folha de pagamento - 44%
Compras - 40%
A&D - 23%
Cadeia de Suprimentos - 23%
Relatórios Estatutários - 20%

novos serviços foram adicionados nesta função como:

FP&A - 20%

Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Da-

Suporte de front-office - 19%

dos, Compliance, Qualidade, Automação e Melhoria de
Processos. Essa ênfase nos CoEs marca um divisor de

Vendas & Marketing - 14%

águas crítico.

Outros - 12%

A organização reconhece a proposta de valor futu-

Gestão de Imóveis e Instalações - 9%

ro dos Serviços Compartilhados em termos do valor
agregado entregue além da excelência do processo
e redução de custos. Em outras palavras, os Serviços
Compartilhados não são mais sobre ganhos e aprimoramentos transacionais. O que define o CSC moderno
são as informações que ele oferece aos negócios com
base em uma compreensão completa do processamento de serviços, automação e análise de dados.
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O forte compromisso com os COEs é uma força mo-

•

triz nos Serviços Compartilhados modernos. E embora
a «experiência» assuma várias formas, o foco agora é

-a-ponta (E2E);
•

predominantemente nos recursos que impulsionam o
desempenho, a saber:

VOCÊ OPERA
UM CENTRO DE
EXCELÊNCIA
(COE)?

53%
SIM

Conhecimento da cadeia de valor: processo pontaAutomação inteligente (menos transação, mais serviço);

•

Melhoria Contínua / Design de Processo; e

•

Análise e gerenciamento de dados;

28%
NÃO

19%

PLANEJO
NUM FUTURO
PRÓXIMO
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03.
DosInformações
Dados à Informação
em
03.
Analítica
tempo real.
tempoem
real,

AGILIDADE NO ATENDIMENTO COM QUALIDADE E
AUTO SERVIÇOS DIGITAIS NAS NUVENS E MOBILE

Os Serviços Compartilhados tornaram-se foco de uma gestão estratégica para líderes
em quase todos os setores, pois a competição do mercado e o ritmo acelerado de
mudanças que devem ocorrer forçam as empresas a se concentrarem incansavelmente
em eficiência e qualidade de seus produtos e serviços.
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Os Serviços Compartilhados tornaram-se foco de uma

Geração com zero codificação. Com ela, a definição

gestão estratégica para líderes em quase todos os se-

de papeis e responsabilidades, a descrição de etapas e

tores, pois a competição do mercado e o ritmo acelera-

pessoas envolvidas e a criação de fluxos de processos

do de mudanças que devem ocorrer forçam as empre-

integrados podem ser desenhadas, ter sua fluidez si-

sas a se concentrarem incansavelmente em eficiência e

mulada e integrar-se com ERPs de mercado através de

qualidade de seus produtos e serviços.

APIs (conectores) ou através do protocolo webservice.
Há ferramentas com recursos avançados como OCR,

Esses mesmos ritmos também impulsionaram a ado-

RPA e assinatura digital, além de workflows inteligen-

ção crescente de tecnologias de automação que sim-

tes e alertas. Estas ferramentas desempenham um pa-

plificam e aceleram a execução do processo em toda

pel importante em conjunto com ERPs preenchendo

a empresa, desde que, eles estejam estruturados e or-

suas lacunas de não atendimento dos seus processos

ganizados.

de negócio, evitando customizações e integrando todo
o fluxo operacional e de dados.

Contudo e lamentavelmente, apesar do progresso da
automação, a maioria dos processos corporativos per-

As funcionalidades destas ferramentas monitoram

manece manual - até 68%, de acordo com um estudo

os eventos e documentam os detalhes de como um

recente da McKinsey & Co. Isso sugere uma necessida-

processo é executado o que permite analisar o com-

de não apenas de aumentar a conscientização sobre os

portamento das demandas, fluxos e operações sobre

benefícios da integração dos processos, mas também

diversas visões permitindo uma melhoria continua dos

de abordar os principais problemas e obstáculos cau-

processos operacionais e dando qualidade e agilidade

sados por gestores que ainda trabalham em silos den-

no atendimento a seus serviços e monitoramento da

tro das organizações, deixando-as mais lentas, com-

entrega de seus produtos. É importante, neste está-

plexas e inflexíveis às mudanças.

gio, criar um entendimento compartilhado de como as
principais partes interessadas desejam que um deter-

Por onde começar? O desafio que muitos executivos

minado processo desempenhe e definir os acordos de

enfrentam é que eles não têm uma boa compreensão

serviços (SLA).

do seu estado atual. Eles não sabem quais processos
são executados em suas organizações, quantos exis-

O mapeamento e a documentação do processo tam-

tem, quem é responsável por eles ou quão eficientes

bém cumpre outro objetivo importante: identificar os

(ou ineficientes) são. Pior ainda, muitos executivos não

componentes de um processo para que você possa

estão familiarizados com o custo destes processos e

escolher o tipo certo de automação - ou seja, use a

com as ferramentas modernas e integradas disponíveis

ferramenta para entender como os processos são exe-

para realizá-lo.

cutados, quais são executados da mesma maneira repetidamente, sem variação e sem necessidade de to-

Felizmente, o conceito principal é simples: comece com

mada de decisão, a melhor resposta a estes processos

o mapeamento e a simplificação do processo. Hoje há

simples pode ser a automação robótica de processos

uma classe de ferramentas visuais baseadas na Web

(RPA).

que podem ser trabalhadas por indivíduos ou equipes
sem a necessidade de programação ou conhecimento
tecnológico avançado, são as ferramentas BPMS de 4ª.
Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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Para processos que exigem colaboração, análise, julga-

processos têm uma variedade de componentes; por-

mentos e decisões, a automação do fluxo de trabalho

tanto, uma solução de ponta a ponta também pode

é frequentemente a melhor escolha (BPMS). Para criar

envolver vários tipos de automação. As empresas nor-

documentos personalizados com base em modelos e

malmente têm muitas tecnologias diferentes para ge-

conteúdo de várias fontes - pense em propostas de

renciar. É importante considerar se uma nova solução

vendas, por exemplo -, a automação de documentos

aumentará essa complexidade ou ajudará a simplifi-

merece uma forte consideração. Formulários digitais

ca-la. Para muitas empresas, é mais inteligente adotar

e aplicativos móveis também merecem consideração,

soluções integradas fáceis de implantar e de adaptar,

pois essas tecnologias podem acelerar significativa-

que não exigem código personalizado e podem ser

mente os processos e reduzir os erros, e muitas vezes

modificadas à medida que os requisitos de negócios

não recebe a atenção que eles merecem.

evoluem. Essa abordagem também facilita o estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua dos

Em suma, existem vários tipos diferentes de processos

processos - uma chave para o sucesso em uma era de

e vários tipos de automação. As empresas que enten-

mudanças rápidas

dem seus processos estão posicionadas para aproveitar ao máximo a automação. Vale ressaltar que muitos

3.1 - O foco
agora é
informação.

Os dados são críticos para o sucesso dos Serviços
Compartilhados

modernos

e

controlados

por

automação, por vários motivos:

O desempenho dos Serviços Compartilhados depende
da combinação das tecnologias certas, do processo

Primeiro, ele fornece informações. E informações são

certo e das pessoas certas. Hoje, a oportunidade

valiosas para um melhor entendimento, gerenciamento

está em fazer processos mais inteligentes e rápidos,

e análise de resultados de um negócio; o suporte

aproveitando a transparência, digitalização, dados em

aprimorado à decisão, através de análises, devem

tempo real e automação.

ser consideradas como a principal prioridade das
estratégias de dados dos Serviços Compartilhados.

Se 2019 foi o ano do Centro de Especialização (COE),
2020 é o ano dos Dados. Pela primeira vez, vemos os

Segundo, os dados são um fator crítico de automação,

serviços de análise de dados classificados perto do

especificamente, automação inteligente. As soluções

topo da lista. Conforme observado em pesquisas dos

cognitivas que agora são cada vez mais adotadas

anos anteriores, muitos centros estão aproveitando

podem ingerir dados estruturados e não estruturados

os COEs para melhorar seus processos e qualidade de

para fornecer automação de processo de ponta a ponta

seus serviços e fornecer novos serviços especializados
e sob medida de maneira eficaz.
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mais rápida que nós, os humanos, porque são muito

a complexidade operacional, a estruturação em

eficientes nos 4Vs (Volume, Variedade, Velocidade,

silos, a falta de integração de processos, a utilização

Veracidade) e nos liberar para aproveitar nosso tempo

de planilhas e documentos não estruturados são o

em tarefas de maior valor percebido.

grande desafio para os centros ao redor do mundo,
pois não conseguem fácil ou a preço justo obter os

Mas, para aproveitar o verdadeiro tesouro de

benefícios com a evolução das soluções automatizadas

oportunidades dos dados, os Serviços Compartilhados

/cognitivas.

devem superar suas limitações atuais. Atualmente

Qual é a sua prioridade
em relação a dados?
Analisar dados para inteligência comercial / suporte a decisões
Gerar entradas de dados mais estruturadas por meio de conversão
(OCR, Machine Vision, etc.)

64%

Fornecer análises prescritivas/preditivas de dados prospectivos
para apoiar decisões

64%

Ao passar da automação

Entender / organizar pools de dados e recursos
(organizar nossos dados)

64%

de tarefas para a

64%
64%
6 4 para
% agregar valor
Recrutar mais especialistas/habilidades em dados
64%

Foco no relatório de dados (ex: através de ferramentas de visualização)

Outros

automação inteligente
de processos, onde você
espera encontrar os
maiores obstáculos?
Priorização do processo
29%
Colocar os dados em
ordem (em um formato
mais estruturado) 52%
Abordando o cenário/
infraestrutura atual da
tecnologia de automação 19%
Fonte: Audience poll at IA
Week conference, New Orleans,
November 2019
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Certamente ainda há um difícil caminho a percorrer.
Atualmente, a maioria dos entrevistados da pesquisa

•

Efetuar análises de dados para melhores decisões
de negócios.

SSON informou estar apenas no estágio «básico» da
análise de dados ou seja, na criação de uma base em

Um terço das organizações globais de Serviços

dados históricos e limitado a ferramentas tradicionais

Compartilhados, segundo a pesquisa, fez a “lição

de inteligência de negócios. A grande maioria, de fato,

de casa” e está capturando a oportunidade com a

ainda está lutando para superar os silos de dados. A

definição de uma estratégia de dados adequada,

mentalidade do silo está demonstrando uma clara

habilitada por dados integrados e redes neurais, com

desvantagem para acessar ou compartilhar dados e,

algoritmos que suportam análises preditivas.

além disso, a falta de habilidades necessárias para
análise de dados está retardando o progresso nessa

A prioridade deste ano deve ser eliminar as lacunas de

área. Embora o conceito de extração, transformação

dados corporativos incompletos e propensos a erros e

e manutenção de dados em um DataWarehouse (DW)

a falta de padronização que define tantas operações

seja matéria de uma Gestão de Dados Empresariais

e geram dualidade de informação. Um grande

desde a década de 90, Hoje, muitos profissionais de

segmento de serviços compartilhados já reconheceu

gestão de BIG DATA, como são conhecidos hoje os DW

isso, segundo a pesquisa. Além disso, há uma forte

não buscam preparar as fontes para uma continua

pressão em desenvolver as competências analíticas

e estruturada base de informação, gerando dados

e eliminar os silos que impedem a integração e o

diferentes em diferentes relatórios entre áreas. É o

compartilhamento

multifuncionais.

efeito colateral dos silos.
Ambos são necessários para impulsionar uma empresa
As organizações estão enfrentando ativamente os

digital moderna.

desafios de:
•

Colocar seus dados em ordem para que eles possam
«alimentar» novas soluções de automação com

A análise de dados na
minha organização é:

mais eficiência; e

Básico (principalmente
descritivo, com base em
dados históricos, limitado às
ferramentas tradicionais de
inteligência de negócios)

60%

24%

N/A 5%
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Suficientemente competente
(o exame de dados é
aumentado pela automação,
uso de algoritmos para
gerar modelos para suportar
análises preditivas)

Avançado (recursos preditivos
em tempo real para conjuntos
de dados integrados são
ativados por automação, por
exemplo, processamento de
eventos complexos, redes
neurais)

10%
Outros 1%

O futuro dos Serviços Compartilhados como plataforma de serviços digitais.

Sua organização está preparada para fornecer
a análise de autoatendimento e em tempo real?

Estamos prontos para dados
(a equipe é treinada em
alfabetização de dados,
existem regras padronizadas
sobre o processamento de
dados de fontes diferentes e
redes externas)

Ainda estamos atendendo
aos requisitos (os dados são
isolados, falta de medidas
para padronizar a qualidade
dos dados nos sistemas)

Ainda precisamos dar passos
nesse sentido

19%

55%

17%

N/A 7%

Outros 1%

Se sua organização não está atualmente «preparada
para dados», qual opção é a responsável por isso?

A mentalidade de silo
na organização está
limitando o acesso
/ compartilhamento

Falta de habilidades
/ talento com
capacidade de
análise de dados

N/A / Não sei

Não é prioridade

Informações
não estão

Regras de
privacidade das
informações do
cliente
(ex: LGPD)

23%

estratégica

7%

17%

Infraestrutura de
TI inadequada

11%

17%

organizadas

7%

dados (erros, dados
incompletos, falta de
padronização)

11%

Outros 11%

4%
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As organizações devem encontrar maneiras de
visualizar rapidamente um caminho a seguir,
gerar energia e impulso e acelerar a execução da
estratégia para obter sucesso. A XCELLENCE & CO
.
utiliza o poder da co-criação, design centrado nas
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transformar a maneira como as organizações -re
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3.2 Processos
ponta a
ponta

fornecem esse entendimento por meio da análise da
situação atual dos processos e com base no nível de
integração e automação dos sistemas. Essa visão destaca a não conformidade, mas também mostra onde

O entendimento, a simplificação e a padronização de

os processos estão com gargalos e onde a automação

processos estão recebendo atenção sem precedentes

pode oferecer uma solução. Somente então as melho-

como ferramentas para impulsionar o redesenho, o

res oportunidades de automação podem ser identifica-

controle e o desempenho dos negócios. Sua importân-

das e movidas para o estágio de implementação.

cia reside em sua capacidade de oferecer uma visão
geral efetiva e visual do status atual ponta a ponta de

De fato, o mapeamento de processos e aderência sis-

negócios com base nos logs de sistema e de eventos

têmica são etapas importantes para a seleção de um

e, a partir daí, reavaliar processos críticos de negócios

bom candidato a automação e se tornaram prioridades

e identificar oportunidades de melhorias em atividades.

para empresas que desejam impulsionar a digitalização e automação em sua operação. Essa mensagem foi

Mais especificamente, a gestão por processos podem

dada em voz alta e clara: metade dos Serviços Com-

oferecer “gatilhos” aos insights de negócios, informan-

partilhados globais pesquisados para este relatório já

do a uma empresa onde está o potencial de eficiência

iniciaram a integração de processos ou estão plane-

de venda de um serviço ou produto.

jando fazê-lo. Refletindo as prioridades da automação,
as áreas mais comuns em que o processo é integrado

Os mercados de hoje são definidos por entrega instan-

em fluxos ponta a ponta são: contabilidade e contro-

tânea e altas expectativas em relação à experiência do

ladoria, tributação e GRC, RH, gestão de fornecedores

cliente. Ao mesmo tempo, as empresas precisam au-

e compras com contas a pagar e vendas com contas

mentar a produtividade. A única maneira de alcançar

à receber.

ambos é remover sistematicamente o atrito dos processos internos e do cliente.

Na medida em que a empresa digital é construída e
executada em processos ágeis e otimizados, a gestão

Dois fatores conspiram para evitar isso: o desvio opera-

por processos e a automação através de ferramentas

cional ou gerencial dos processos de sua rota original;

modernas e integráveis tornam-se ferramentas pode-

e gargalos, ou quebras, que criam atrito. De fato, este

rosas para capturar oportunidades de aprimoramento,

atrito tornou-se o grande desafio para a transformação

redução de custos operacionais, aumento da eficácia

de uma organização focada em silos para uma focada

organizacional e desempenharão um papel estratégico

no cliente através de uma plataforma de serviços di-

nos planos de transformação dos líderes de Serviços

gital. Antes de automatizar um processo, você precisa

Compartilhados.

entendê-lo. O mapeamento e desenho da aderência
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Em relação ao Mapeamento de Processos, Medição/Simulação
e Automação do Fluxo de Processos, onde você está?

Ainda não
abordamos
isso

No momento,
estamos
investindo/
planejando
investir em
ferramentas
que ofereçam
esse recurso

Já usamos
essas
ferramentas
e tivemos
ótimos
resultados
em termos de
otimização de
automação/
RPA

Já usamos
essas
ferramentas
e obtivemos
ótimos
resultados
em termos de
otimização
do próprio
processo (não
orientado por
RPA)

3.3 Rumo à
nuvem
Agilidade é a chave em um ambiente digitalizado. Ele
deriva de um processo integrado, automatizado, estruturado, com fonte de dados confiável em um ambiente
seguro e controlado gerando informações aprimoradas oriundas de análises qualificadas, todos estes passos suportado por soluções de tecnologia mais flexíveis e baseadas na nuvem.
Enquanto o impulso com a transformação digital conduziu todas as formas de automação, não há como
negar que a automação baseada em nuvem, em particular, apresenta uma estratégia interessante e de alto

Já usamos essas Não estamos
ferramentas,
familiarizados
mas os
com a
resultados são
Medição de
decepcionantes/
Processos
insignificantes

Outros

potencial. O desenvolvimento da computação em nuvem reduz o custo de licenças, infraestrutura, pessoas,
transformando custo em despesas, e acelerou o ritmo
da inovação. Combinado com a automação de processos e a demanda de automação por dados, isso, por
sua vez, impulsionou o desenvolvimento da plataforma
de integração como serviço (iPaaS) - essencialmente,
ferramentas automatizadas para conectar aplicativos
de software implantados em diferentes ambientes. Essas tendências, juntamente com a mudança dos processos de negócios de silos para ponta a ponta, estão
gerando mais demanda por automação baseada em
nuvem, resultando na capacidade de criar modelos
de negócios totalmente novos para apoiar a transformação digital. Os recursos de automação criados na
nuvem permitem modelos de automação mais inovadores, transparentes, com pagamento por uso e por
assinatura. Isso facilita para as organizações criar um
Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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modelo de precificação mais confiável e previsível, bem

35% dos entrevistados da pesquisa indicam que eles já

como entender os benefícios que estão sendo retorna-

são predominantemente baseados na nuvem em uso

dos aos seus negócios (ROI). Além disso, as arquitetu-

de tecnologia, outros 30% estão mudando «significati-

ras de nuvem oferecem suporte à expansão da auto-

vamente» para tecnologias baseados na nuvem a cur-

mação, conforme necessário.

to prazo. Essa mudança está sendo impulsionada, de
acordo com a pesquisa, pela necessidade de escala e

A automação baseada em nuvem é o próximo estágio

pela pressão para oferecer agilidade, mas, certamente,

de evolução dos Serviços Compartilhados e CoEs de

seja a solução para líderes empresariais se libertarem

automação. Os CoEs terão acesso para examinar pilhas

das amarras dos silos e da complexidade tecnológica.

de informações sobre desempenho da infraestrutura e

Os Serviços Compartilhados prestarão seus serviços

dos processos de trabalho a fim de melhorar a execu-

através de Plataformas Digitais nas Nuvens, no próximo

ção e fornecer mais informações para tomada de de-

nível de evolução seremos plataformas SSOaaS (Sha-

cisão e análises sobre o melhor desempenho sobre os

red Service Organization as a Service) – Organizações

custos e resultados.

de Serviços Compartilhados como Plataforma de Serviços Digitais em Nuvens.

Serviços Compartilhados que desejam ter sucesso na
era digital vão migrar para a nuvem. Embora somente

Qual é a sua adoção de tecnologias

Com relação às soluções baseadas em

baseadas em nuvem?

nuvem, o que impulsiona sua adoção?

Nuvem define a maioria (> 50%) do uso
de nossa tecnologia 35%

‘Local’ define a maioria (> 50%) do uso de

Agilidade 21%

nossa tecnologia) 17%

Capacidade para escalar 27%

Ainda principalmente ‘Local’, mas
mudando significativamente para Cloud

Updates em tempo real 10%

30%

N/A / ´não usamos nuvem/ I não sei

N/A / Sem uso de ‘Nuvem’/ Não sei 16%

Outros 14%

Outros
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Custo 19%

1%
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17%

04.
A Automação dos Processos
e a Transformação Digital.
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4.1 - Desafios
da automação
Nos últimos anos, as empresas adotaram várias rotas
para digitalizar os front-offices de seus negócios para
criar interações ininterruptas com os clientes - por
exemplo, criando aplicativos móveis que tornam mais
fácil para os clientes, por exemplo, encomendar roupas
ou abrir uma conta bancária.
Para garantir maior sucesso com esses esforços, as
empresas também precisam digitalizar suas funções
administrativas, que em muitas empresas são gerenciadas por organizações de serviços compartilhados.
Considere a transformação digital em uma empresa de
varejo. A experiência de integração do cliente foi amplamente automatizada. Os clientes criam seus próprios perfis e efetuam transações de pagamento; as
equipes de serviços compartilhados intervêm apenas
para verificar documentos e gerenciar aprovações, se
necessário. Os gerentes da organização de serviços
compartilhados podem monitorar a capacidade dos
funcionários em tempo real e alocar atribuições de suporte de acordo com as demandas de cada linha de
produto. Os resultados podem alcançar um aumento de
produtividade de mais de 40%, melhorias nos controles
internos e maior satisfação do cliente. A probabilidade
de os clientes recomendarem um produto ou serviço a
terceiros é extremamente positiva e certamente, parte
deste crescimento se atribui às suas capacidades de
back-office digital.

4.2 - Avaliando a
prontidão digital
Antes de sofrer uma transformação digital, os líderes
das organizações de serviços compartilhados devem
se fazer algumas perguntas básicas relacionadas ao
seu estado de operação atual e desejado, seu pool de
talentos e os líderes patrocinadores estão preparados
para a mudança?
Outra pergunta a ser respondida é: como a organização pode operar simultaneamente em três velocidades
- tradicional, transformadora e disruptiva? Os líderes
de TI e de negócios precisarão definir ações e fornecer
níveis de serviço mínimos, enquanto exploram e transformam novas formas potencialmente diferentes de
pensar e trabalhar.
Por maior que sejam as oportunidades, no entanto,
nossa pesquisa sugere que os grupos de serviços compartilhados na maioria das empresas ainda não estão
preparados para uma mudança em grande escala para
as formas digitais de trabalho. De fato, menos de um
quarto das empresas em nossa base de pesquisa começou a desenvolver os recursos digitais necessários
para melhorar processos internos, interagir com clientes e parceiros com mais eficiência e criar produtos e
serviços inovadores. As empresas que procuram fazer
essa transição enfrentam restrições relacionadas ao
processo e fluxo de trabalho, desenvolvimento de talentos e modelos operacionais.
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Há restrições sobre a integração de sistemas legados com novas tecnologias digitais, por exemplo, ou a falta de
talentos e habilidades necessárias para realizar um programa de transformação tão grande, além de prioridades
estratégicas conflitantes na equipe de liderança.

Entendendo as
oportunidades e desafios
A maioria dos consumidores depende de um canal digital ou de outro para interagir com as empresas. Hoje
muitos dizem que preferem fazer compras em dispositivos móveis ou laptops para facilitar o uso, maior
escolha e controle e entrega pontual de produtos e serviços, entre outros benefícios.
Por sua vez, a maioria das empresas estão testando novos aplicativos, produtos e ferramentas digitais que
lhes permitam coletar e analisar dados e transformar esses dados em ações diferenciadas na linha de frente
que podem ajudar a melhorar as interações com clientes e parceiros de negócios.
As organizações de serviços compartilhados têm um papel central a desempenhar neste ambiente digital.
Esses grupos podem otimizar o gerenciamento de processos internos e auxiliar na entrega rápida e eficiente
de ambiente tecnológico e serviços aos clientes.
Cada vez mais, o trabalho de back-office que eles executam é fundamental para capturar dados que a linha
de frente pode usar para criar experiências de front ainda melhores e mais perfeitas.

Enfrentando os desafios
Claramente, as áreas de foco tradicionais para organizações de serviços compartilhados precisarão mudar
para acomodar a digitalização. Em vez de operar como fábricas de serviços em silos, passariam a operar em
ciclos de processos, utilizando CoE para melhorar os serviços existentes e dedicar esforços na transformação
de novos serviços com menos ênfase na conclusão de tarefas manuais e mais tempo gasto na concepção e no
lançamento de opções de serviço inovadoras e eficientes.
Em vez de contratar talentos de baixo custo, iniciantes, as organizações de serviços compartilhados
precisarão procurar conhecimento em áreas como robótica pontual, análise de dados e desenvolvimento
ágil de software. Além disso, as operações e os grupos de TI precisarão colaborar mais estreitamente para
criar, testar e fornecer novos serviços com rapidez e facilidade através de ferramentas de digitais sem
desenvolvimento.
Nesse ambiente digital, grupos de processos dos serviços compartilhados e grupos de TI têm a oportunidade
de alinhar o planejamento a longo prazo. Eles devem se associar às unidades de negócios no início da
transformação digital para determinar a melhor forma de automatizar ou transformar digitalmente os
processos ponta a ponta, e podem definir expectativas mutuamente acordadas sobre desempenho.

Tendências & Projeções - Xcellence 2020
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4.3 - Processos
automatizados
Uma das mudanças mais significativas no desempenho

Embora o RPA tenha contribuído para impulsionar a

dos

impulsionada

nova “onda” de automação, esta ferramenta faz parte

pela introdução do processamento automatizado

de uma mudança muito maior no sentido de adotar a

(inicialmente na forma de RPA) no local de trabalho.

digitalização. Para muitas empresas tem representado

Serviços

Compartilhados

foi

um aprendizado muito mais íngreme para capturar
Essa automação robótica está afetando a eficiência do

reais benefícios pois estão aprendendo na prática que

trabalho, mas também o valor que ela oferece como

antes de automatizar, tem que adequar seus processos.

resultado de benefícios adicionais sob a forma de

A automação robótica provou ser uma estratégia bem-

análise de dados, conformidade e transparência. Assim,

sucedida, apesar de problemas e contratempos iniciais,

a automação de processos suporta a proposta de

até falhas, muitas das quais podem ser rastreadas:

valor original dos Serviços Compartilhados e também

desde seleção errônea de processos, gerenciamento de

oferece uma nova oportunidade para fazerem muito

mudanças ou suporte interno.

mais do que o previsto originalmente.

NÓS ESTAMOS AQUI

1785		

1845		

1900		

1950				1990 / 2020

Fonte: SSON IA GLOBAL MARKET REPORT 2019 – From task automation to intelligent automation: Crossing the data chasm [Lee Coulter]
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A que você atribui os problemas no seu projeto de IA?
32%

N/A / Não sei/ nenhuma automação até o momento

31%

Processo não está maduro o suficiente / não é adequado para a solução

29%

Gestão de mudanças insuficiente

17%

Partes interessadas insuficientes comprometidas

16%

Não temos as habilidades necessárias internamente
Limitado por um plano de gerenciamento de dados
insuficientemente desenvolvido
O provedor de soluções acabou não sendo adequado para nossas
necessidades de projeto / negócios
Não tivemos problemas com nossa AI / RPA
Outro

15%
11%
7%
7%

A Inteligência Artificial faz parte das suas operações?
Desde o boom das tecnologias de 4ª geração ( zero code, web) em meados de 2016, sua taxa de adoção tem
sido impressionante em Serviços Compartilhados: segundo a pesquisa de apenas 9% do mercado global de
SSO em 2018; para 32% em 2019; e agora, em 2020, 47% (com outros 15% no POC ou estágio piloto).
Sim, implementado, mas o uso é limitado a tarefas simples, e
não avançadas. 32%
Sim, a implementação é avançada e aplicada em vários
processos na empresa / escalonado 15%
Teste / POC / Piloto 15%
Ainda não, mas planejando 25%
No momento, não 12%
Outros 1%

Quais outras ferramentas de Inteligência Artificial você integrou / planeja integrar?
40%

36 %

36%

34%

33%

21 %

12%

1%

Intelligent
Chatbots

Artificial
Intelligence

OCR /
Machine
Vision

Machine
Learning

Sem planos

Cognitive
solutions

Blockchain

Outros
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4.4 Do atendimento à
operação inteligente
É interessante observar de que forma essas automações estão evoluindo e sendo utilizadas.
Nos primórdios, a automação assumia a forma de soluções para atendimento, suporte a contact centers e
atividades voltadas para o cliente.
Em seguida, o back-office reconheceu a oportunidade
de implantar automação, ou seja, centrada no processo interno. Segundo a pesquisa, a automação assistida
ainda supera a autônoma em suas implementações
(42% vs. 27%). Se considerarmos que a automação
assistida representa uma abordagem colaborativa em
que o trabalho é passado de humanos para automação

25%

e de volta para humanos, então reconhecemos que ele

Só acompanhada

apresenta uma oportunidade limitada de escala. Então,
a automação baseada em tarefas (o que poderíamos
chamar de RPA tradicional), resolve um problema es-

Que tipo de automação você já
implementou?

pecífico ou ineficiência em um processo específico.
No caminho das ferramentas inteligentes, hoje, as ferramentas centradas em gestão de processo (BPMS),
dão um passo além pois incorporam e/ou integram
tecnologias como OCR, RPA, workflows e alertas além
de permitir uma gestão analítica do fluxo do processo

Nenhuma automação até o momento 27%
Só acompanhada 25%
Só não-acompanhada 8%
Ambas – porém mais não-acompanhada 19%

e seus gargalos, permitindo que as equipes aperfeiço-

Ambas – porém mais acompanhada 17%

em seus processos , quase em tempo real, a medida

Outros 5%

que oportunidades de melhoria são identificadas.
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Á medida que os recursos cognitivos e de aprendiza-

própria ‹inteligência’. Assim a automação assumirá o

do de máquina evoluem, vemos a automação assistida

trabalho transacional que já foi feito anteriormente por

acionando uma automação autônoma mais inteligente.

seres humanos.

O que isso significa é que, quando os humanos tomam
decisões onde os robôs não podem, e porque isso está

Espera-se que essa tendência ganhe impulso a um

acontecendo no escopo de transações automatizadas,

ponto em que a força de trabalho se transforme em

o robô (software) observa e aprende com todas as de-

uma função altamente capaz, inteligente, com capa-

cisões tomadas pelos humanos. A atividade humana

cidade analítica, com foco em desenvolver melhores

está, portanto, treinando robôs para desenvolver sua

serviços e soluções aos clientes.

A EVOLUÇÃO EXIGE
PLANEJAMENTO

A pesquisa destaca que a maioria dos profissionais começam a perceber a automação de processos inteligente como uma competência
necessária à evolução para uma plataforma digital e não como uma
ferramenta para realizar trabalhos específicos. Essa nova perspectiva
é o primeiro passo para criar competências que conduzirão a empresa
a uma verdadeira transformação digital.

VOCÊ VÊ A AUTOMAÇÃO INTELIGENTE COMO UMA FERRAMENTA PARA CORRIGIR
UM PROBLEMA ESPECÍFICO OU UMA COMPETÊNCIA DA EMPRESA?

32%

50%

17%

1%

Principalmente como

Principalmente como

Não usamos RPA

Outros

uma ferramenta para

uma competência

realizar trabalhos

que gera valor, com

específicos (ou seja,

implicações mais amplas

corrigir um problema)

no desempenho
(por exemplo, orientada
por plataforma)

Há muitos motivos que podem impedir uma estratégia

alguns exemplos de impedimentos à implantação. Es-

de IA ter êxito, por mais convincente que seja o Bu-

ses obstáculos ou limitações precisarão ser resolvidos

siness Case. Seleção incorreta de processos ou ferra-

para que as empresas obtenham todos os benefícios

mentas, falta dos pontos de vista de partes interessa-

da automação integrada que define os negócios digi-

das críticas ao negócio (auditoria e compliance) e falta

tais de amanhã. Em automação, a experiência mostra

de integração entre diferentes soluções de automação

que os benefícios (e implementações) tendem a não

(para integração de processos de ponta a ponta) são

se expandir se não forem vistas como ações e estraté-
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gias corporativas. Em outras palavras, se a automação

os clientes da Organização. De fato, quase metade dos

for implantada em um silo, fica no silo. Por outro lado,

respondentes da pesquisa confirma que uma equipe

onde uma equipe central - um Serviço Compartilhado

centralizada de «serviços» possui automação de pro-

(regional ou global) ou Centro de Excelência deter a

cesso inteligente (ou seja, SSO / GBS / COE), mais de

estratégia de automação, a capacidade de implantar

dois terços dos entrevistados indicam que o controle

benefícios em toda a empresa é ampliado significati-

por este grupo torna a ferramenta mais eficiente para

vamente, afinal, além de automatizar seus processos,

a organização.

o foco do Serviços Compartilhados é atender melhor
Quem é o proprietário da estratégia de
automação inteligente que impulsiona a
força de trabalho digital?

Independentemente de quem é o proprietário
da estratégia de IA em sua organização, onde
você acredita que a propriedade deve ser
dimensionada com mais eficiência?

SSO/GBS 32%
Financeiro (CFO) 7%
Centro de Excelência 15%
TI 21%
Unidades de Negócios 9%
NA / Sem automação implementada 11%
Outros 5%

SSO/GBS 37%
Centro de Excelência 30%
Unidade de Negócios 11%
Financeiro 6%
TI 13%
Outros 3%

O ganho de escala continua sendo um dos principais desafios para fornecer maior valor nas automações. Hoje, a
maioria das automações ainda se enquadra no <10 bots e aproximadamente metade dos entrevistados indica que
atualmente está executando menos de 20 bots. É uma história semelhante quando consideramos o número de
processos automatizados, onde cerca de metade dos entrevistados estão atualmente executando <10 processos.
Esses resultados refletem os desafios da automação. Existem inúmeras razões pelas quais as organizações se deparam com essas chamadas paredes de bot (bot walls), como a ausência de planejamento e adequação do fluxo
dos processos; gerenciamento de mudanças insuficiente para apoiar a transição; e incapacidade de comunicar os
benefícios por meio de uma estratégia holística de automação. Mais de um terço dos entrevistados indica que,
apesar do impacto positivo da automação no desempenho, a falta de gerenciamento de alterações, um ecossistema não integrado e a seleção incorreta de processos estão limitando o sucesso da automação.
No entanto, apesar desses obstáculos, a tendência para a digitalização não tem volta, combinada com a necessidade de oferecer uma experiência mais personalizada ao cliente continuará pressionando organizações para o
processamento automatizado e, portanto, liberam os humanos para o trabalho de maior valor agregado.
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QUANTOS ‹ROBÔS› VOCÊ TEM EM PRODUÇÃO?
QUANTOS PROCESSOS VOCÊ AUTOMATIZOU?
28%
20%

35%
15%

<5

19%

18%

5-10

10%

12%

11-2 0

8%

11%
4%

21-50

7%

7%

5%

51-100

>100

Nenhum

Qual é a sua experiência com automação até agora?
Melhoria significativa / ganho de desempenho realizado. 21%
N/A 16%
Falta de gerenciamento de mudanças que dificulta a eficácia 15%
Mais saídas de resultados de valor percebido pela TI 12%
Ecossistema incompleto está impedindo nossa capacidade de escalar 11%
A seleção incorreta de processos limita os benefícios esperados 9%
O trabalho do indivíduo é mais gratificante (“assistente digital”). 7%
Outro 4%
A ansiedade dos funcionários ofusca o potencial 4%

Em quais
áreas
funcionais
a AI foi
implementada?

58%

FINANCEIRO
Financeiro

38%

RH
RH

34%

IT
IT

27%

COMPRAS
Compras

23%

ATENDIMENTO
AO CLIENTE
(EXTERNO)
Atendimento
ao Cliente
(externo)
NENHUM /N/A
Nenhum
N/A

21%

CADEIA
DEde
SUPRIMENTOS
Cadeia
Suprimentos

20%

VENDAS
Vendas
GERENCIAMENTO
DE de
TALENTOS
Gerenciamento
Talentos
Marketing
MARKETING

P&D
P&D

14%
11%
11%
7%

Estratégia
ESTRATÉGIA

6%

Outros
OUTROS

5%
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4.5 - Capturando
oportunidades
Uma constatação interessante observada na pesquisa

cial, machine vision e machine learning. Um facilitador

deste ano é que os custos de implementação - além do

essencial para esse investimento contínuo e, ao mesmo

custo da licença ou da própria ferramenta - são signi-

tempo, um fator limitante, é a capacidade de aproveitar

ficativos. O que demonstra a pesquisa é que as organi-

os recursos certos - talento e infraestrutura para sus-

zações estão pagando dois até três vezes o custo da

tentar estas transformações.

ferramenta (licença) nas atividades de integração.
Certamente, muitos CSCs fizeram melhoria continua
De fato, daqueles que compartilharam detalhes de

em seus processos e integração tecnológica ao longo

custo, quase 60% indicaram que gastaram pelo menos

dos anos e estão hoje bem posicionados para aprovei-

duas vezes mais em integração do que na própria fer-

tar os recursos dessas novas ferramentas com investi-

ramenta.

mentos mais reduzidos. A maioria dos CSCs também
confirma que tem uma melhor compreensão do valor

No entanto, é um caminho sem volta, as organizações

agregado que estas novas soluções trarão e estão em

já indicaram seus planos de investir em soluções adi-

melhor posição para recebe-las (embora a blockchain

cionais, como chatbots inteligentes, inteligência artifi-

ainda não tenha entrado como estratégia prioritária
para este ano).

2020

2019

Atualmente, você pode aproveitar recursos (talento e
infraestrutura) para alavancar soluções adicionais de IA?
SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

80%
50%

Como o custo total do seu investimento em IA
(isto é, custo da ferramenta versus custo de
implementação / integração) se decompõe?
1:3 (ou seja, gasta 3x mais em integração do
que na ferramenta) 15%

20%

Cognitivo

Inteligência
Artificial

Machine
Learning

ChatBots
Inteligentes

Blockchain

Você tem acesso imediato aos dados necessários para
alavancar soluções adicionais de IA?
80%

1:2 (ou seja, gaste o dobro em integração do
que na ferramenta) 14%
1:1 (ou seja, gaste o mesmo na integração e
na ferramenta) 13%
<1:1 (ou seja, gaste menos na integração do
que na ferramenta) 7%
N/A / Não sei / não há automação até o
momento 48%

50%
20%

Cognitivo

Inteligência
Artificial

Machine
Learning

Blockchain
ChatBots
Inteligentes

Você tem um entendimento claro do que essas novas
soluções de IA podem fazer por suas operações?
SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

Outros 4%

20%

Cognitivo

40

80%
50%

Inteligência
Artificial
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Machine
Learning

ChatBots
Blockchain
Inteligentes

05.
O Futuro do Trabalho em
Serviços Compartilhados.
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As empresas já perceberam que modelos rígidos e de

desbloquear um valor significativo, compactando as

baixa velocidade não são mais suficientes. O desafio

linhas do tempo e eliminando duplicidades ou inefici-

é avançar para uma estrutura ágil, flexível e cada vez

ências.

mais colaborativa, mantendo o restante dos negócios
funcionando com processos de ponta a ponta, padroni-

O futuro do trabalho está tendo um enorme impacto

zados, integrados, automatizados e sem problemas. As

nos Serviços Compartilhados. Dada a natureza de seu

mudanças contínuas tornam-se ágeis e mais simples

modus operandi (prestação de serviços eficazes aos

de se implantar. Eles permitem que a estrutura siga a

negócios e eficientes aos clientes), o modelo está sen-

estratégia e a organização se auto alinhe em torno dos

do reconfigurado pelo impacto de duas grandes ten-

objetivos definidos para atendimento da experiencia ou

dências: primeiro, automação; e segundo, o aumento

demanda de seus clientes através de estruturas ágeis

da demanda pelos serviços que denominamos genero-

baseadas em iniciativas pertencentes a grupos de tra-

samente de “maior valor agregado“, ou valor percebido.

balho multidisciplinares que compreendem diferentes
conjuntos de conhecimentos, dos processos internos às

A automação, nada mais é do que uma ferramenta que

demandas do mercado.

permite facilitar a execução da atividade necessária. No
entanto, está gerando oportunidades adicionais prin-

A digitalização de processos tem menos a ver com

cipalmente através da análise de grandes quantidades

tecnologia e mais com a maneira como as empresas

de dados, numa escala em que a falta de integração

abordam esta transformação. Embora muitas vezes

e automação não permitia acessar, ou nunca tiveram

haja a suposição de que a automação de processos

tempo de fazê-lo com propriedade e atenção que me-

seja um grande projeto focado em uma grande plata-

recia.

forma, os líderes digitais de fato agregam valor rapidamente, concentrando-se em uma série de soluções

O quão bem as empresas aproveitarão essas oportu-

pequenas, integradas, mas importantes, que visam

nidades depende principalmente de como elas estão

jornadas e expectativas de alto valor do cliente (por

preparando sua força de trabalho para o futuro das

exemplo, tempo de espera e tratamento personaliza-

pessoas somada as da automação, especificamente os

do). Isso é mais do que apenas automatizar um pro-

robos. No entanto, os Serviços Compartilhados ainda

cesso existente. Tornar-se digital geralmente requer a

enfrentam déficits de habilidades críticas nestes dois

reinvenção de todo o processo comercial para eliminar

principais serviços que devem ser oferecidos: análise

completamente as etapas ou reduzir o número de do-

de dados e automação.

cumentos necessários.
Também há as carreiras. Precisamos olhar além dos
Automatizar processos em alta velocidade requer que

rótulos atuais, as atuais definições reforçam os silos e

pequenas equipes empreguem técnicas de desenvol-

as limitações que eles trazem. Concentrar o esforço

vimento ágil para criar continuamente elementos do

de um profissional em apenas algumas atividades, de-

produto como protótipos, testando e adaptando-os

partamentos e equipes da empresa apenas inibe uma

com base no feedback, geralmente em dias ou sema-

reformulação completa do modelo operacional e da

nas com ferramentas amigáveis, sem códigos, sem

melhoria completa do processo de ponta a ponta. Um

customização, sem projetos de implantação. Quando

ponto de partida mais eficaz é adotar uma perspecti-

bem executados, os processos de digitalização podem

va abrangente sobre o que a “organização de suporte”

42
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inclui. Esse modelo deve incluir todas as atividades e
investimentos que apoiam e gerenciam a criação de
valor principal da empresa incluindo-se as funções nas
unidades de negócios de vendas e operação.
Uma vez que uma definição mais ampla da organização de suporte esteja em vigor, agora devemos nos
concentrar em fornecer valor para seus clientes internos. Isso ajuda a posicionar as respectivas estratégias
funcionais (por exemplo, como a função financeira funcionará) como parte da estratégia comercial mais ampla. Mas o objetivo é realmente ser centrado no cliente.
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5.1 - O futuro
do trabalho
A mudança mais notável nos Serviços Compartilhados

Essa mudança requer preparar as pessoas para a nova

nos últimos anos tem sido a integração da automa-

maneira de trabalhar, no entanto, este processo de

ção e a liberação de pessoas do trabalho transacional.

gestão de mudança parece ainda não ter encontrado

Referido frequentemente como O Futuro do Trabalho,

seu caminho, ou ainda não esta sendo levado a sério,

refere-se a um ambiente operacional em que as ati-

porque as empresas entendem que ainda carregam

vidades são amplamente automatizadas; o trabalho é

um alto custo operacional e o foco agora é a redução

gerenciado e monitorado por software inteligente que

de custos. Tá, mas e no futuro?

aproveita os dados para a tomada de decisões; e os
seres humanos são elevados a um nível em que seu
trabalho é mais significativo.

Como sua organização está se preparando para
a força de trabalho do futuro?

Não estamos
preparados - Nossa
organização não
reconheceu a
necessidade de
aprimorar ou
aprimorar nosso
pool de talentos

6%

Preliminar Reconhecemos que
os requisitos futuros
de mão-de-obra
estão mudando e
estamos tentando
ter uma ideia de
quais são esses
requisitos.

42%

Em andamento
- No momento,
estamos
desenvolvendo
planos de carreira
e avaliações de
habilidades e
determinando
necessidades de
novas habilidades

37%

Desenvolvido
- Os planos de
contratação e as
descrições dos
cargos foram
reescritos para
suprir as lacunas
de habilidades e o
treinamento formal
da força de trabalho
está em andamento

8%

Outros

1%

7%

20%
Europa Central e Leste Europeus
Europa Ocidental
América do Norte
Ásia
Austrália e Nova Zelândia
América Latina e Caribe
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Não sabe
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50%

80%

Sua força de trabalho está pronta
para «pessoas + robótica»?
Sim

Não

20%

50%

80%

Europa Central e Leste Europeus
Europa Ocidental
América do Norte
Ásia
Austrália e Nova Zelândia
América Latina e Caribe

Segundo a pesquisa deste ano, as empresas já estão se

De qualquer maneira, esta não é uma jornada simples,

preparando para o futuro: quase 2/3 dos entrevistados

a tecnologia ainda esta se desenvolvendo, as empresas

indicam que sua força de trabalho está pronta para um

tem que separar o que é factível de operação agora e

futuro impulsionado pela automação, ou seja, caracte-

o que será disponível no futuro, e quando. Neste meio

rizado por ‹pessoas + robótica›. Também é interessante

tempo, a área de gestão de pessoas tem que adaptar/

observar que a Ásia, juntamente com a Europa Central

rever posições, cargos e salários sejam elas transitó-

e a Oriental parecem estar mais preparadas para esse

rias ou futuras. Parece que ainda há muito trabalho a

futuro do trabalho, e a América Latina, juntamente com

ser feito para garantir que as oportunidades do futuro

a Austrália e a Nova Zelândia, por outro lado, estão

digitalizado possam ser aproveitadas por uma força de

atrasadas em relação a outras regiões nesse aspecto.

trabalho bem preparada e pronta para o futuro.

Então, como as organizações estão se preparando?

A evolução da inteligência da automação é apenas

Quase metade dos entrevistados indica que se con-

uma parte da solução; preparar a força de trabalho

centra proativamente na avaliação de habilidades, de-

humana é a outra. O certo é que, sem o elemento hu-

senvolvendo novos planos de carreira e determinando

mano alinhado, a tecnologia não trabalhará sozinha.

requisitos de novos conhecimentos para atender esse

Ainda temos que pensar na mudança de chave men-

futuro.

tal corporativa do “fazer a operação” para o “servir o
cliente”. O segredo está em conseguir reunir as duas

No entanto, a outra metade ainda está tentando enten-

tendências para criar um ambiente de Serviços Com-

der quais são os novos requisitos ou simplesmente não

partilhados verdadeiramente digitalizado.

possuem nenhuma ação a este respeito.
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5.2 - O que precisamos melhorar?
No lado humano, encontrar pensadores, inovadores que
combinem ambas as competências de maneiras novas
para fornecer serviços a clientes e de valor agregado e
analistas de dados é a maior preocupação atual.
As lideranças desceram nas necessidades, isto deve demostrar a maturidade da equipe em trabalhar colaborativamente e em processos dentro do CSC ou da adoção do Centro de Excelência que atua junto ás equipes
para dirimir as questões e gerar novas soluções.
Nesta pesquisa, o atendimento ao cliente aparece ainda
mais abaixo na lista. Pode ser explicado, talvez, como
se todas as anteriores forem resolvidas, o atendimento
ao cliente consequentemente melhorará de qualidade.
Já nas comparações regionais: a América Latina, Amé-

Quais são os maiores déficits
de habilidades na equipe SSO
atual?
Análise de dados - 48%
Automação / Tecnologia - 37%
Pensamento inovador - 33%
Excelência em processos - 27%
Competência digital - 25%
Habilidades de liderança - 23%
Perspicácia geral nos negócios - 16%
Functional expertise - 14%

rica do Norte e Ásia mostram uma significativa preo-

Comunicação - 11%

cupação com a lacuna de habilidades para análise de

Gerenciamento de relacionamentos/negociação - 9%

dados. A Europa Ocidental, por outro lado, juntamente
com a América Latina, mostra maior preocupação com

Atendimento ao Cliente - 8%

as atuais lacunas nas capacidades de automação.

Habilidades financeiras - 5%

Esta segunda década do século 21, deverá refor-

Outros - 3%

çar a tendência de um mercado em franca mutação
e alta competitividade, considerando a necessidade
de acompanhar estas mudanças e realinhar o modelo atual, para otimizar humanos e tecnologia, muitos

Top 3 déficits de habilidade na
equipe SSO (por região)

Serviços Compartilhados demandarão consultores ter-

77%

ceiros para fornecer o conhecimento e a experiência

56%

para identificar e avaliar o modelo de entrega atual e
fornecer orientações necessárias para alcançar as no-

62%

56%

49%
36% 36%

40%

40%
34%

30%

33%

42%

39%
32%

33% 33%

vas demandas e operar no modelo operacional das

23%

Plataformas de Serviços Compartilhados Digitais.
Europa
Central
e Leste
Europeu
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Europa
Ocidental

O futuro dos Serviços Compartilhados como plataforma de serviços digitais.

América
do Norte

Asia

Austrália
e Nova
Zelândia

América
Latina e
Caribe

Em que áreas você provavelmente
contrataria um consultor?
Para reavaliar nosso modelo de entregas do CSC existente
Para dar apoio na adoção e implementação do RPA (técnica / implementação)
Para apoiar a gestão de mudança
Para avaliar a eficácia da nossa performance
Expandir a capacidade global, aumentando/desenvolvendo centros existentes (ex: adicionando
Para ajudar a identificar tecnologias emergentes relevantes / startups
Para ajudar a desenvolver um modelo GBS
Para apoiar nossa equipe / gerentes na transição para robôs no local de trabalho (ou seja, cultural)
Para nos guiar na otimização de nossa estratégia de terceirização
Para expandir nossa presença global, lançando novos centros
Reimplantar a equipe de carga de trabalho / realocar à medida que adotamos a automação robótica
Outros

33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
26% 33%
33%
26%
26%
26%
26%
21%26%
21%
21%
21%
21%
18%
21%
18%
18%
18%
18%
16%
18%
16%
16%
16%
16%
15%
16%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
14%
15%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
10%
14%
10%
10%
10%
10%
6% 10%
6%
6%
6%
6%
6%

5.3 - Serviços Compartilhados
Globais Oportunidades e Riscos
Seguindo a mesma receita para criação dos Centros

Os conhecidos GBS ( Global Business Services) ou CSCs

de Serviços Compartilhados locais (ganho de escala,

Globais já são uma realidade operacional muito antes

padronização, redução de custo) seria óbvio que á me-

da Transformação Digital. Com toda esta automação é

dida que os centros locais vão se estabilizando, eles se

claro esperar que muitas empresas iniciem um proces-

consolidam em regionais e novamente, depois alcan-

so de centralização de seus processos de apoio, visto

çam a maturidade para serem globais.

que, estão todos automatizados e robotizados.
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Esta mudança também impacta no desenvolvimento

Austrália e Nova Zelândia tendem a recrutar de dentro

ou plano de carreira de muitos profissionais, podendo

da empresa; e a América Latina, juntamente com a Eu-

se classificar a uma carreira global ou assumindo uma

ropa Ocidental, parecem oferecer a maior oportunida-

operação de linha de frente local. É uma questão de

de de subir nas carreiras.

plano de carreira e possuir as competências necessárias.

O que demonstra a pesquisa é que a expectativa para
um gestor de Serviços Compartilhados Global está

A pesquisa deste ano demonstra que cada região adota

além das expectativas da maioria dos atuais gestores

um critério diferente, mas muito alinhado ou com sua

regionais ou locais da organização em que atuam, pois

situação regional, ou com o estilo cultural (corporati-

30% foram recrutados externamente e 23% vieram de

vista ou competência).

outras posições da organização, provavelmente uma
área não CSC, pois somente 24% foram promovidos

Os centros da Europa Central e Oriental confiam mais

para esta posição.

no recrutamento externo do que em outras regiões;

Como você obteve sua função atual
de GBS / Serviços Compartilhados?

Fui contratado para a função 30%
Me pediram para assumir o papel de outra posição não
relacionada na empresa 23%
Subi na hierarquia de posições de Serviços
Compartilhados 24%
É a minha primeira posição; Fui contratado diretamente para uma
função de Serviços Compartilhados 9%
Outros 13%

Europa Central e Leste Europeu
Europa Ocidental
América do Norte
Ásia
Austrália e Nova Zelândia
América Latina e Caribe
20%

48

50%
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80%

5.4 - Gênero e competência
A criação de um ambiente de trabalho inclusivo e diver-

problema, precisam remover o viés inconsciente do

sificado faz sentido para os negócios e é a coisa certa a

processo de contratação e promoção e focar em um

se fazer. Os dados mostram claramente que as organi-

sistema baseado em evidências e competências.

zações que têm ambientes mais inclusivos têm melhor
desempenho e resultados financeiros mais robustos. No

A pesquisa reflete que dois terços dos entrevista-

entanto, enquanto as tendências estão caminhando na

dos globais são do sexo masculino. Essa proporção

direção certa, o acesso das mulheres a oportunidades de

é bastante consistente em todo o mundo, além da

liderança continua sendo um desafio global.

Austrália e Nova Zelândia, onde sete em cada dez
entrevistados são do sexo masculino; e América La-

Ainda assim, as mulheres continuam sub-representadas

tina, onde a proporção é ainda maior. A avaliação

em todos os níveis. Para alterar estes números, as em-

de transgêneros não é representativa ou foi inibida.

presas precisam se concentrar onde está o verdadeiro

As tabelas abaixo detalham o
gênero em todas as funções de
Serviços Compartilhados

Qual é o seu gênero?
Feminino

Transgênero

Masculino

Sem comentários / prefere não responder

20%

50%

Regiões

Feminino

Masculino

África

33%

67%

Ásia

31%

69%

Austrália / NZ

38%

64%

Europa

50%

50%

América Latina

20%

80%

Oriente Médio

20%

80%

América do Norte

44%

56%

80%

Funções

Feminino

Masculino

Gerentes

40%

60%

Diretores

26%

74%

Líder do CoE

24%

76%

Chefe

25%

75%

A tabela abaixo identifica a porcentagem de funções de Serviços Compartilhados
ocupadas por mulheres em diferentes regiões e posições de liderança.
Região

C-Level

Head

Diretor

Gerente

África

0%

43%

14%

43%

Ásia

2%

30%

29%

39%

Austrália / Nova Zelândia

0%

0%

20%

80%

Europa

0%

50%

14%

36%

América do Norte

5%

11%

50%

34%
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06. Conclusão
BEM VINDOS A
SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COMO PLATAFORMA DE
SERVIÇOS DIGITAIS.

Os Serviços Compartilhados chegaram a sua quarta

Várias ferramentas surgiram e se adaptaram para dar

década. Ao longo dos anos, o modelo evoluiu de seu

suporte aos S erviços Compartilhados à medida que

foco inicial baseado em redução de custos para emer-

avançam na curva de maturidade e valor: do BPMS e

gir como um dos principais instrumentos estratégicos

RPA ao aprendizado de máquina, chatbots e IA - de-

para uma organização prosperar no mercado e agora

cisões mais rápidas e melhores estão sendo tomadas,

para suportar a transformação da empresa digital.

há mais transparência e escalabilidade sem perder a
agilidade. Isto eleva os Serviços Compartilhados a uma

A relação de trabalho também mudou, de “processa-

nova geração: a uma Plataforma de Serviços Digitais.

dores de atividades sem valor agregado” que caracteri-

Operando em nuvem segura, com parceiros de tecno-

zou o modelo inicial para um de pé de igualdade como

logia e fornecedores fazendo parte da cadeia de valor

parceiros - um par entre os líderes empresariais e um

e se responsabilizando pelo SLA acordado com o clien-

valioso co-colaborador para os negócios.

te, e assim, sendo remunerado pelos seus serviços.

Nas últimas três décadas, o perfil dos Serviços Com-

Para aqueles que ainda não atingiram o nível de ma-

partilhados também mudou. Hoje, há menos necessi-

turidade par a seguir esta tendência, a lição de casa

dade de conhecimento funcional, à medida que ERPs

deve ser fei t a, pela nossa experiência, as empresas

estão integrados e os robôs assumem grande parte

que fizeram a transição com sucesso para se torna-

desse trabalho operacional, e há mais necessidade de

rem empresas digitais de alto desempenho são capa-

pensadores inovadores que escutem bem e entendam o

zes de orquestrar seis elementos básicos: estratégia e

que é necessário para ajudar o negócio a inovar conti-

inovação, jornada de decisão do cliente, automação de

nuamente no mercado. A melhoria continua de proces-

processos, organização, tecnologia e dados e análises.

sos, a simplificação e a visão do fluxo de ponta a ponta

Defina o grau de maturidade de cada um e faça o ali-

se tornaram premissas para garantir que os resultados

nhamento necessário.

desejáveis sejam refletidos desde o início. A análise de
dados é diferencial competitivo e a automação está pro-

O início desta nova década oferece oportunidades in-

movendo o processamento de ponta a ponta sem in-

críveis para desenvolver serviços e negócios por meio

terrupções no fluxo de processo.

de alianças e parcerias estratégicas que trarão mais
valor e reconhecimento à operação dos Serviços Compartilhados como Plataforma de Serviços Digitais.
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CURSOS XCELLENCE
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Benefícios e desafios da implantação e gestão de
Serviços Compartilhados e Transformação Digital
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- Aumentar e suportar o volume de serviços prestados
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- Reduzir custos operacionais de forma sustentável e estratégica;
- Estabelecer estratégias ágeis e flexibilidade para incorporação
de novas unidades de operações e serviços;

O único curso
já comprovado
por mais de
2.800
profissionais

- Focar na expectativa do cliente para melhorar a qualidade
e satisfação sobres seus serviços e produtos ofertados
ao mercado.

Para inscrições e demais
informação entre em contato
com os representantes
homologados:

www.dvwcomunicacao.com.br
www.multicursos.com.br
www.bcntreinamentos.com.br
www.internews.jor.br

Informações sobre datas
e Cursos inCompany:
Carolina Varandas
Customer Executive
55 11 9 7985-2877
carolina.varandas
@xcellence.com.br

www.xcellence.com.br

Sobre a Xcellence & CO.
É uma assessoria boutique estratégica com foco em reestruturação para eficiência organizacional formada por especialistas e atuantes
desde 1998. A Xcellence & CO. tem auxiliado clientes de diversos setores e portes em mais de 300 projetos globalmente, com um
forte foco no desenvolvimento de estratégias inovadoras e disruptivas.
Com independência, imparcialidade, ética e foco no cliente, desenvolvemos perspectivas inovadoras sobre como o mercado,
a tecnologia e as relações irão evoluir e acreditamos que o aumento de interconectividade entre as partes envolvidas exige uma
capacidade de oferecer soluções integradas. Temos uma compreensão completa da cadeia de valor de diversos ramos de
atividades—não só no Brasil, mas globalmente. Somos Especialistas: já implantamos mais de 30 CSCs só no Brasil e
assessoramos dezenas de outras empresas no Brasil e no exterior para aperfeiçoar suas operações. Temos conhecimento avançado
das últimas tendências presidindo diversos Fóruns de Discussão de Serviços Compartilhados e Transformação Digital – Carlos Magalhães, o autor deste Caderno de Tendências e Projeções, é notória referência na gestão e na inovação do modelo de
Serviços Compartilhados com reconhecimento internacional.

Sobre a Shared Services
& Outsourcing Network (SSON)
A Shared Services & Outsourcing Network (SSON) é a maior e mais estabelecida comunidade de serviços compartilhados e
profissionais de terceirização do mundo, com mais de 140.000 membros.

Sobre a SSON Analytics
O SSON Analytics é o centro global de análise de dados da SSON (Shared Services & Outsourcing Network), a maior comunidade
mundial de profissionais de serviços compartilhados, terceirização e transformação.

