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Bem vindos.

Nesta Edição da XMagazine vamos conhecer um 
pouco de um dos mais maduros CSCs do Brasil e da 
América Latina, o NBS Latam da Nestlé. Vamos co-
nhecer este importante CASE que mostra como um 
CSC com processos ponta-a-ponta, foco no cliente 
e geração de Insights para a organização fazem a 
diferença na operação do dia a dia de uma empresa.

E, falando em Insights, o ensaio desta edição nos 
convida a refletir sobre a gestão de informação, como 
a vocação do CSC tem evoluído para ser um grande 
gerador de informações para o negócio e como os 
profissionais devem desenvolver estas competências 
alinhados ao futuro do trabalho.

Obrigado pela atenção e sucesso e vamos comparti-
lhar um pouco mais de informação.

Welcome.

In this issue of XMagazine, we will learn a little about 
one of the most mature SSCs in Brazil and Latin 
America, NBS Latam by Nestlé. Let’s get to know this 
important CASE that shows how a CSC with end-to-
-end processes, customer focus and generation of 
Insights for the organization make a difference in the 
day-to-day operation of a company.

And, speaking of Insights, this edition’s essay invi-
tes us to reflect on information management, how the 
SSC’s vocation has evolved to be a great informa-
tion generator for the business and how professionals 
should develop these skills aligned with the future of 
work.

Thanks for your attention and let’s share a little more 
information.

Carlos Magalhães
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Apenas no Brasil
são 20 fábricas da 
Nestlé suportadas. 

Apresentamos 
aqui o case de um 

CSC de sucesso!

// IIn Brazil only, there are 20 Nestlé factories 
supported. We present here the business case of a 

succesful Shared Services Center!
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Sede // Headquarter
Vevey

Localidade no Brasil 
// Brazil’s Location

20 unidades industriais, localizadas 
nos Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espí-
rito Santo; com a sua Sede localizada 
na cidade de São Paulo.

// 20 industrial units, located in the 
States of São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul and Espírito 
Santo; with its headquarters located in 
the city of São Paulo.

Atividade // Activity
Empresa transnacional suíça do setor 
de alimentos e bebidas.

// Swiss transnational company in the 
food and beverage sector.

Uma empresa global 
// A global company
Cerca de 190 países com aproximada-
mente 339,000 colaboradores.

// About 190 countries with over 
339,000 employees.

Suíça 
// Switzerland
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A Empresa

A história da Nestlé começa em 1866 com os irmãos 
norte-americanos Charles e George Page, com a fun-
dação da Anglo-Swiss Condensed Milk Company na 
Suíça, onde era fabricado o leite condensado Milkmaid, 
futuramente chamado, no Brasil, de Leite Moça, uma 
alternativa segura e de longa duração comparado ao 
leite fresco. Em 1867, Henri Nestlé cria a Farinha Láctea, 
um produto que combinava leite de vaca, farinha de tri-
go e açúcar, com o intuito de colaborar no combate às 
altas taxas de mortalidade infantil da época, marcando 
o início das atividades da companhia Nestlé. Em 1905, 
A Nestlé e a Anglo-Swiss Condensed Milk Co. fundiram-
-se, dando origem à Nestlé and Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Co., conhecida atualmente como Grupo Nestlé.

A Nestlé inaugurou a sua primeira fábrica no Brasil em 
1921, na cidade de Araras (SP), produzindo inicialmente 
Leite condensado. Atualmente a empresa tem 31 unida-
des industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo; com a sua Sede 
localizada na cidade de São Paulo.

O Nestlé Business Services LATAM (NBS LATAM) foi inau-
gurado no Brasil em 2006 na cidade de Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, e em 2018 o seu satélite em Assun-
ção, Paraguai. Atualmente contamos com 1104 colabora-
dores, sendo 820 em Ribeirão Preto e 284 no Satélite em 
Assunção. 

* Dados de agosto de 2021.

The Company

Nestlé’s history begins in 1866 with the American bro-
thers Charles and George Page, with the founding of the 
Anglo-Swiss Condensed Milk Company in Switzerland, 
where the condensed Milkmaid was manufactured, later 
called, in Brazil, Leite Moça, a safe and long-lasting al-
ternative compared to fresh milk. In 1867, Henri Nestlé 
created the Milky Flour, a product that combined cow’s 
milk, wheat flour and sugar, in order to collaborate in 
combating the high infant mortality rates of the time, ma-
rking the beginning of the Nestlé company’s activities. 
In 1905, Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co. 
merged, giving rise to Nestlé and Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Co., now known as the Nestlé Group.

Nestlé opened its first factory in Brazil in 1921, in the city of 
Araras (SP), initially producing condensed milk. Currently, 
the company has 31 industrial units, located in the States of 
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul and Espírito Santo; with its 
headquarters located in the city of São Paulo.

Nestlé Business Services LATAM (NBS LATAM) was 
opened in Brazil in 2006 in the city of Ribeirão Preto, in 
the interior of São Paulo, and in 2018 its satellite in Asun-
ción, Paraguay. We currently have 1104 employees, 820 
in Ribeirão Preto and 284 in Satellite in Asunción.

* Data from August 2021.

E N T R E V I S T A  C O M

Anfrísio Sousa
Head do Nestlé Business Services LATAM

// Interview with Anfrísio Sousa
Head of Nestlé Business Services LATAM
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Diretor do Centro de Serviços Compartilhados LATAM 
Nestlé (Ribeirão Preto –SP e Assunção – PY) com reporte 
direto para Nestlé Suíça. Graduação em Administração de 
empresas pela UFU – Universidade Federal de Uberlândia; 
graduação em Engenharia elétrica - UFU – Universidade 
Federal de Uberlândia; MBA Gestão de Negócios – FGV – 
Fundação Getúlio Vargas.

E X P E R I Ê N C I A  P R O F I S S I O N A L :

Nestlé 

Nestlé Business Services LATAM
Desde Agosto 2015
Diretor do CSC LATAM
(21 países atendidos, localizado em
Ribeirão Preto e Assunção) 

Nestlé Global Business Services
Maio 2013 – Julho 2015 
Executivo Global de Transição
de Serviços
(baseado na Ucrânia) 

Nestlé Business Services Ásia,
Oceania e África
(localizado nas Filipinas) 
Novembro 2009 a Abril 2013 
Gerente de serviços de transição, melhoria
contínua e relacionamento com os clientes
(baseado nas Filipinas) 

Nestlé Business Services Latin America
Novembro 2005 a Outubro 2013
Gerente de Relacionamento com os Clientes 

P R O F E S S I O N A L  E X P E R I E N C E :

Nestlé 

Nestlé Business Services LATAM
Since August 2015
Director of the LATAM SSC
(21 countries served, located in Ribeirão Preto
and Asunción) 

Nestlé Global Business Services
May 2013 - July 2015 
Global Service Transition Executive
(based in Ukraine) 

Nestlé Business Services Asia, 
Oceania and Africa
(located in the Philippines) 
November 2009 to April 2013 
Transition, continuous improvement and 
customer service manager
(based in the Philippines) 

Nestlé Business Services Latin America
November 2005 to October 2013
Customer Relationship Manager 

Director of the shared services center LATAM Nestlé (Ri-
beirão Preto – SP and Assunção - PY) reporting directly 
to Nestlé Switzerland. Graduation in Business Administra-
tion from UFU - Federal University of Uberlândia; degree in 
electrical engineering - UFU - Federal University of Uber-
lândia; MBA Business Management - FGV - Fundação 
Getúlio Vargas.
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Por que vocês resolveram 
criar o CSC na empresa?

Em 2004 a Nestlé Brasil resolveu centralizar alguns ser-
viços e, com isso, foi criada uma unidade na fábrica de 
Araras, responsável principalmente pelos serviços na área 
financeira. Com a expansão de tais serviços para os mer-
cados da América Latina, observou-se a necessidade de 
criação de um ambiente específico, desta maneira, apro-
veitando o espaço que a empresa possuía em Ribeirão 
Preto e do fato da cidade comportar várias universidades, 
a Nestlé decidiu pela criação de um CSC nesta cidade em 
2006. Atualmente a Nestlé conta com 8 CSC’s no mun-
do (NBS) e 2 parceiros terceirizados (DXC Technology e 
Accenture), com reporte direto para o IBS (Integrated Bu-
siness Services) baseado na Suíça, proporcionando co-
bertura geográfica global e com regras bem definidas para 
cada um dos Centros.

Why did you decide to create 
the SSC in the company?

In 2004 Nestlé Brasil decided to centralize some ser-
vices and, with that, a unit was created at the Araras 
plant, responsible mainly for services in the financial 
area. With the expansion of such services to the ma-
rkets of Latin Ame-rica, there was a need to create a 
specific environment, thus, taking advantage of the 
space that the company had in Ribeirão Preto and the 
fact that the city has several universities, Nestlé deci-
ded to for the creation of a SSC in this city in 2006. 
Currently Nestlé has 8 SSCs in the world (NBS) and 2 
outsourced partners (DXC Technology and Accenture), 
reporting directly to IBS (Integrated Business Services) 
based in Switzerland, providing global geographic co-
verage and with roles.

UNIDA DE S C SC NO MUNDO
//S S C s W OR L D W IDE

NBS Latam
Services to LATAM
2 locations: Brazil and Paraguay (satellite)

NBS Cairo
Services for MENA Region

NBS Lisbon
Services for WEUR Region

NBS Gurugram
Services for South Asia Region

NBS Manila
Services for Asia, Oceania and NA

NBS China
Services for GCR by Accenture

NBS Lviv
Services for Europe and Israel

NBS Accra
Services for CWAR and ESAR

DXC Poland
HR Services for WEUR



XMagazine - 9

Quais os processos implantados 
hoje e quais as perspectivas de 
novos processos?

O Nestlé Business Service LATAM possui um catálogo de 
serviços globalmente definido como parte da estratégia 
Nestlé, que têm suas estruturas de negócio definidas em 
fluxos End-to-End (Hire to Retire, Source to Pay, Order to 
Cash e Record to Report). Tal catálogo contempla todos 
os serviços prestados aos clientes da América Latina, por 
área e processo, sendo atualizado periodicamente a cada 
revisão global. 

RH e Ciclo de Vida do Colaborador:
Administração de Informações Organizacionais, 
Gestão de Benefícios, Gestão de Dados de 
Colaboradores, Gestão do Tempo, Folha 
de Pagamento, Centro de Serviços do 
Colaborador e Treinamento e Desenvolvimento.

Contas a Receber:
Recebimento de Ordens, Faturamento, 
Aplicativo de Pagamentos, Recebimentos, 
Gestão de Cobranças e Análise de Crédito.

Finanças e Contabilidade:
Tesouraria e Conciliação Bancária, Conciliação 
de Folha, Ativos Imobilizados, Intercompany, 
Conciliação Fiscal, Remessas e Fechamentos.

Compras, Contas a Pagar:
Serviços de Suporte a Compras, Criação de 
Ordem de Compra, Publicação de Compras, 
Pagamentos e Conciliação.

For Hire to Retire:
Organization Data Administration, Benefits 
Administration, Employee Data Administration, 
Time Administration, Payroll, Employee Service 
Center and Training and Learning.

For Order to Cash:
Demand Capture, Billing, Payment 
Application, Collections, Claims Management 
adn Credit Analysis.

For Record to Report:
Treasury and Bank Reconciliation, Payroll 
Reconciliation, Fixed Assets, Intercompany, 
Tax Reconciliation, Posting and GL/Period 
End Close (PEC).

For Source to Pay:
Buyer Support Services, Easy Buy and 
Purchase Order Creation, VIP and Post 
Procurement, Payments and Reconciliation.

Para Integrated Marketing Services:
Notícias e Alertas Digitais, Monitoramento 
de Redes Sociais sob demanda, Resposta 
Rápida em Social Media, Performance 
Digital da Marca, Fabrica de Conteúdo, 
Fábrica de Campanhas e Gerenciamento 
de Conteúdo Web e atendimento ao 
consumidor.

Dados Mestres e Cadastros:
Dados Mestres/Cadastros de Fornecedores, 
Cliente e Materiais, Qualidade de Dados e 
Dados Referenciais O2C.

For Integrated Marketing Services:
Digital News and Alerts, On-Demand Social 
Listening, Social Media Quick Response, 
Digital Brand Performance, Content 
Factory, Campaign Factory e Web Content 
Management and Consumer Care.

For Master Data:
Vendor Master Data, Customer Master Data, 
Material Master Data, Data Quality e O2C 
Reference Data.

Além dos serviços prestados por fluxos End-to-End, 
também prestamos serviços de Integrated Marketing
e Master Data.

In addition to the services provided by End-to-End 
flows, we also provide Digital and Social Media and 
Master Data services.

E N T R E V I S T A  C O M  A N F R Í S I O  S O U S A

What are the processes 
implemented today and
what are the perspective for 
new processes?

Nestlé Business Service LATAM has a globally defined service 
catalog as part of the Nestlé strategy, whose business structures 
are defined in End-to-End flows (Hire to Retire, Source to Pay, 
Order to Cash and Record to Report). This catalog includes all 
services provided to customers in Latin America, by area and 
process, and is updated periodically at each global review.



   XMagazine - 10

Cada item que consta nesse Catálogo possui não ape-
nas SLA´s, que monitoram e garantem a entrega de um 
serviço de alta qualidade, mas também uma gama de 
indicadores definidos entre cada “player” dos fluxos 
End-to-End para assegurar a performance do Centro 
de Serviços, do End-to-End e do negócio a nível global.

Atualmente estamos passando por várias transforma-
ções dentro da Nestlé em vários dos nossos fluxos End-
to-End, o objetivo após a estabilização das mesmas é 
ampliar as oportunidades de negócio, principalmente 
nas áreas de business analytics e robotização através 
de nossa equipe de Business Solution Automation, 
composta por 18 especialistas em tecnologia, atual-
mente responsável por nossa Workforce digital com-
posta por robôs RPA e automatizações de sistema com 
inteligência artificial e Machine Learning.

Each item in this Catalog has not only SLA’s, which moni-
tor and guarantee the delivery of a high quality service, but 
also a range of indicators defined between each “player” 
of the End-to-End flows to ensure the performance of the 
Service Center, End-to-End and global business.

We are currently going through several transformations 
within Nestlé in several of our End-to-End flows, the objec-
tive after stabilizing them is to expand business oppor-
tunities, especially in the areas of business analytics and 
robotization through our Business Solution Automation 
team , composed of 18 technology specialists, currently 
responsible for our digital Workforce composed of RPA 
robots and system automations with artificial inte-lligence 
and Machine Learning.

Quais os benefícios da 
Implantação do CSC
para a empresa?
(Pode tangibilizar valores?)

A centralização de serviços apresenta diversos ga-
nhos para a empresa, podemos citar alguns por ca-
tegoria de serviço:

What are the benefits of 
SSC Implementation for the 
company? (Can you make 
values tangible?)

The centralization of services presents several gains for the 
company, we can mention some by service category:

Para Hire to Retire:
Melhoramos a experiência do colaborador, 
do gestor e de recursos humanos através 
da transformação do nosso End-to-End; 
garantimos 99,9% de precisão no processo de 
folha de pagamento; criação de um Chatbot 
“Phill” para atendimento ao colaborador (mais 
de 3.000 usuários).

For Hire to Retire:
We improve the employee, manager and 
human resources experience by transforming 
our End-to-End; we guarantee 99.9% accuracy 
in the payroll process; creation of a “Phill” 
Chatbot to assist the employee (more than 
3,000 users).

CAT EGOR I A S DE SERV IÇOS
//S E R V IC E S C AT E G OR IE S

Integrated 
Marketing 

Services

End-to-end Services Master
Data

Services
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Para Order to Cash:
Alavancagem do recebimento de valores 
de clientes em atraso em 44% para LATAM 
(2019 /2020) e aceleração de vendas através 
do incremento de 43% na automação de 
pedidos melhorando em 20% as vendas 
devido a redução do lead-time.

Para Record to Report:
Melhoria na previsão de caixa de 53% para 
75% para o mercado peruano; melhoria no 
“First Time Quality” para a zona américas 
de 88% para 91%; certificação profissional 
em contabilidade com nota 2,6 de 3.

Para Source to Pay:
94% de pagamentos dentro do prazo 
contribuindo com a imagem da Nestlé; 
100% de gerenciamento nos contratos 
de fornecedores de matérias primas e 
embalagens; +80% do processamento 
de faturas de fornecedores automatizado; 
suporte a compras de baixo valor para 
materiais indiretos e serviços corporativos 
& marketing (incluindo compras de itens 
promocionais), catalogando mais de 
milhares de itens e alavancando saving nas 
negociações.

Para Master Data:
Aceleração de vendas através da criação 
de clientes em sistema em 1 dia com 
84% de precisão; agilidade na criação de 
fornecedores de 8 dias para 2 dias; criação 
dos SKU (novos produtos) de Starbucks em 
14 dias para o mercado brasileiro permitindo 
a aceleração no lançamento dos produtos.

Para Integrated Marketing Services:
Melhorar a experiência do usuário através 
de um atendimento omnichannel para 
clientes e consumidores, coletando 
informações das Redes Sociais para 
transformá-las em insights e direcionar 
decisões de negócio para as marcas Nestlé.

For Order to Cash:
For Order to Cash: Leveraging the 
receipt of overdue customer amounts by 
44% for LATAM (2019 / 2020) and sales 
acceleration through the 43% increase in 
order automation, improving sales by 20% 
due to lead-time reduction.

For Record to Report:
Improved cash forecast from 53% to 75% 
for the Peruvian market; improvement in 
“First Time Quality” for the Americas zone 
from 88% to 91%; professional certification 
in accounting with a score of 2.6 out of 3.

For Source to Pay:
94% of payments on time contributing 
to Nestlé’s image; 100% management of 
contracts for suppliers of raw materials and 
packaging; +80% of automated supplier 
invoice processing; support on low value 
purchases for indirect materials and 
corporate & marketing services (including 
purchases of promotional items), cataloging 
thousands of items and leveraging savings 
on procurement negotiations.

For Master Data:
Accelerated sales by creating customers 
in a 1-day system with 84% accuracy; 
agility in creating suppliers from 8 days to 2 
days; creation of the Starbucks SKU (new 
products) in 14 days for the Brazilian market, 
allowing accelerated product launches.

For Integrated Marketing Services:
Enhancing the consumer experience by 
providing an omni channel attention to 
consumers and customers, gathering data 
from Social Media to transform into insights 
in order to drive better business decisions 
for Nestlé brands.

E N T R E V I S T A  C O M  A N F R Í S I O  S O U S A



   

Como foi o processo de 
implantação, qual a duração 
do projeto e quantos 
profissionais possuem?

Em 2006 o NBS LATAM foi criado na cidade de Ribei-
rão Preto, oferecendo serviços na área financeira e de 
administração de colaboradores, expandindo para os 
países de América Latina até 2010. Durante este perí-
odo, tivemos a presença de vários representantes de 
diferentes mercados assim como vários dos nossos co-
laboradores foram até o mercado para realizar o mape-
amento dos processos que viriam para o CSC, foi um 
investimento alto que permitiu a correta transição dos 
processos e a excelência na execução após a imple-
mentação no NBS. Este tipo de processo chamado de 
“Knowledge Capture” é realizado com cada transição 
de serviços para o CSC. 

Em 2011 começamos a nossa Jornada de Nestlé Con-
tinuous Excellence (NCE) e Lean Office, conceitos que 
trazem como pilares encantar os consumidores e ofe-
recer vantagem competitiva sempre em conformidade 
com as políticas internas e externas, completando a im-
plementação em 2015. Neste período também tivemos 
a implementação de serviços de Digital & Social Media 
e Services to Procurement (Source to Pay), sendo os 
pioneiros dentre os outros NBS.

Entre 2016 e 2017 tivemos a implementação de Total 
Service Quality (TSQ), nossa metodologia de excelên-
cia no serviço com base em 3 pilares: Entregar o que 
prometemos aos nossos parceiros, maximizar a con-
tribuição e entrega de valor para o negócio e prover 
um serviço e experiência de usuário de classe mun-
dial. Também tivemos a implementação do modelo de 
Hub & Spoke, com um dos nossos parceiros terceiri-
zados (DXC), do Pool de Master Data Management e 
do Business Solution Automation (GLOBE).

Em 2018 começamos a implementação do NBS LATAM 
em Assunção (Paraguai), com o objetivo de entregar um 
serviço competitivo, flexível e centrado nas necessida-
des dos mercados de forma sustentável. Em janeiro do 

How was the implementation 
process, how long was 
the project and how many 
professionals do they have?

In 2006, NBS LATAM was created in the city of Ribeirão 
Preto, offering services in the financial and employee ad-
ministration areas, expanding to Latin American coun-
tries until 2010. During this period, we had the presence 
of several representatives from different markets as well 
as several of our employees went to the markets to map 
the processes that would come to the SSC, it was a high 
investment that allowed for the correct transition of the 
processes and the excellence in execution after imple-
mentation in NBS. This type of process called “Know-
ledge Capture” is performed with each service transition 
to the SSC.

In 2011 we started our Day of Nestlé Continuous Excel-
lence (NCE) and Lean Office, concepts that bring pillars 
to delight consumers and offer competitive advantage 
always in accordance with internal and external policies, 
completing the implementation in 2015. In this period we 
also had the implementation of Digital & Social Media 
and Services to Procurement (Source to Pay) services, 
being the pioneers among the other NBS.

Between 2016 and 2017 we implemented Total Service 
Quality (TSQ), our service excellence methodology based 
on 3 pillars: Deliver what we promise to our partners, ma-
ximize the contribution and deliver value to the business 
and provide a service and world-class user experience. We 
also implemented the Hub & Spoke model, with one of our 
third-party partners (DXC), the Master Data Management 
Pool and Business Solution Automation (GLOBE).

In 2018 we started the implementation of NBS LATAM 
in Asunción (Paraguay), with the objective of delivering 
a competitive, flexible service focused on the needs of 
the markets in a sustainable manner. In January of the 
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ano seguinte, tivemos o Go-Live com um modelo de in-
teroperabilidade integrado tendo Ribeirão Preto como cen-
tro Líder em NCE - Nestlé Continuou-se Excellence, TSQ 
- Tital Service Quality e experiência em automatizações e 
Asunción como uma extensão para processos com de-
pendência de idiomas. Neste período também tivemos o 
início das otimizações dos fluxos E2E a nível global.

Atualmente temos 1104 colaboradores, sendo 820 em 
Ribeirão Preto e 284 no Satélite em Assunção, sendo eles 
de várias nacionalidades (Venezuela, Síria, Paquistão, 
Equador, Peru, Colômbia, República Dominicana, México 
e Bolívia além dos nativos brasileiros e paraguaios). 55% 
destes colaboradores são mulheres, as quais represen-
tam 40% das posições de liderança, e 4,6% são pessoas 
com necessidades especiais. Isso ocorre, pois, dentro 
do NBS LATAM a diversidade é muito valorizada e o res-
peito pela mesma é um dos nossos principais valores, 
uma vez que vemos a inclusão como parte fundamental 
na criação de equipes de alta performance, tão impor-
tantes neste tipo de negócio, ainda mais por prestarmos 
serviços a 21 países com culturas diferentes.

following year, we had Go-Live with an integrated inte-
roperability model with Ribeirão Preto as the Leading 
Center in NCE, TSQ and experience in automation and 
Asunción as an extension for language-dependent pro-
cesses. In this period, we also started to optimize E2E 
flows globally.

We currently have 1104 employees, 820 in Ribeirão 
Preto and 284 in Satellite in Asunción, being of various 
nationalities (Venezuela, Syria, Pakistan, Ecuador, Peru, 
Colombia, Dominican Republic, Mexico and Bolivia in 
addition to the Brazilian and Paraguayan natives). 55% 
of these collaborators are women, who represent 40% 
of leadership positions, and 4,6% are people with spe-
cial needs. This happens because, within NBS LATAM, 
diversity is highly valued and respect for it is one of our 
main values, since we see inclusion as a fundamental 
part in the creation of high performance teams, so im-
portant in this type of business, all the more for providing 
services to 21 countries with different cultures.

E N T R E V I S T A  C O M  A N F R Í S I O  S O U S A

T R A NSIÇÃO DE PROCE S SOS
//P R OC E S S T R A N S I T ION

2006 a 2010
•Creation of NBS LATAM
•Finance and employee services for 
LATAM markets

2011 a 2015
•NCE and LEAN office fundamentals
•Procurement Services
•Digital and Social Media (2012)

2016 a 2017
•TSQ implemented
•Hub & Spoke Model
•Business Solution Automation
•Master Data Pool

2018 a 2019
•Optimization of E2E flows
•Mandatory application of service catalog
•Setup of NBS Asunción
•New service lines (emerging services)

2020 +
•Innovation
•Data Driven 
•Beyond shared services boundaries

Right Service at best -in- class cost. Enhancing our Partners’ Experience by 
continuously improving E2E Flow performance.

To be the partner of choice for services that leverage our 
insights and scale to support business agility and 
digital innovation success.Like outsourcing 

Extension of the business
Part of the business
Business value at the core.

Innovation as key competence.

Cost saving as key driver
Continuous Improvement Business outcomes driven 

E2E transformation

Phase 1 Phase 2 Phase 3
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Como a tecnologia ajuda no 
dia-a-dia da operação. Quais 
ferramentas utiliza?

O Nestlé Business Service LATAM emprega como técnicas 
de melhoria continua, para revisão de processos manuais, 
o Seis Sigma – DMAIC, voltado para iniciativas de alta com-
plexidade, ferramentas avançadas de Lean Office, a fim de 
reduzir o lead time e desperdícios dos processo identifica-
dos pelos colaboradores e clientes, e o modelo PDCA; A3, 
com ações Just do it, Kaizen e Standard Work. A gestão 
dessas melhorias beneficia-se de “pilares” de Focus Impro-
vement, Lean e Automation, alocados em cada área.

A implementação do Operational Process Efficiency 
(OPE) em todas as linhas de serviço, ferramenta que 
mensura a eficiência dos nossos processos através de 3 
indicadores: disponibilidade, desempenho e qualidade. 

Temos também uma equipe de soluções de Tecnolo-
gia da Informação local, Business Solution Automation 
(BSA), responsável pela “Fabrica de automação” proje-
to focado em automações utilizando Robotic Process 
Automation (RPA), inteligência artificial (AI) e Machine 
Learning. Atualmente temos 120 robôs RPA ativos inte-
grando nossa Workforce digital (equivalente a 100 cola-
boradores) e 15 automações de sistema que combinam 
AI com Machine Learning.

Para qualquer iniciativa de melhoria continua ou automa-
ção é realizado um levantamento dos requisitos de proces-
so, negócio, tecnologia, áreas de melhoria no processo e 
serviço oferecido ao cliente, volume de capital e recursos 
necessários para desenvolvimento da solução, bem como 
análise de payback na composição de um Business Case. 
O plano de implementação considera Return on Invested 
Capital (ROIC/VPL) positivo com payback máximo de 1 
ano. Atualmente o Centro conta com mais de 700 iniciati-
vas de melhoria continua e automação.

How technology helps in the 
day-to-day operation. What 
tools do you use?

Nestlé Business Service LATAM uses Six Sigma - DMAIC 
as a continuous improvement technique to review ma-
nual processes, aimed at highly complex initiatives, ad-
vanced Lean Office tools, in order to reduce the lead 
time and process waste identified by employees and 
customers, and the PDCA model; A3, with Just do it, 
Kaizen and Standard Work shares. The management of 
these improvements benefits from Focus Improvement, 
Lean and Automation “pillars”, allocated in each area.

The implementation of Operational Process Efficiency 
(OPE) in all service lines, a tool that measures the effi-
ciency of our processes through 3 indicators: availability, 
performance and quality.

We also have a team of local Information Technology 
solutions, Business Solution Automation (BSA), respon-
sible for the “Automation factory” project focused on 
automations using Robotic Process Automation (RPA), 
artificial intelligence (AI) and Machine Learning. We cur-
rently have 120 active RPA robots integrating our digital 
Workforce (equivalent to 100 employees) and 15 system 
automations that mix AI with Machine Learning.

For any continuous improvement or automation initiative, 
a survey of the requirements of the process, business, 
technology, areas of improvement in the process and 
service offered to the customer, volume of capital and 
resources needed to develop the solution, as well as 
payback analysis in the composition of a Business Case. 
The implementation plan considers Return on Invested 
Capital (ROIC / VPL) positive with a maximum payback 
of 1 year. Currently, the Center has more than 700 initia-
tives for continuous improvement and automation.

PER FIL DOS PROFIS SION A IS
//P R OF E S S ION A L P R OF IL E

284

Cultural Diversity

4,6%
Disabled

57%
40%at leadership position

Created by priyanka
from the Noun Project

1.104 employees
(including interns, apprentices & temps)



XMagazine - 15

F E A T U R E D  I M P R O V E M E N T  I N I T I A T I V E S :

Integrated Marketing Services:
PROJECT: ENHANCING THE CONSUMER JOURNEY FOR NUTRITION LATAM

Social Media and Contact Center services for Nutrition Latam were decentralized at market level, with many agencies 
involved in the processes. Hence, there was a lack of standardization in the deliverables, as well as a lack of expertise in 
the teams and not a 24/7 coverage for the services.

NBS Latam created an integrated service model for Digital & Social Media (Social Media Listening, Community Manage-
ment and Website Management) and Contact Center (inbound & outbound calls, e-mail, live chat) activities to enable Latam 
markets to have personalized and unified approach to consumers in order to enhance their experience with our brands. 

It was created a team dedicated to Nutrition (Consumer Engagement Services Nutrition Latam) with synergy among activities, 
24/7 coverage and expertise on infant nutrition brands and nutritional aspects to provide, not only answers to consumers que-
ries and complaints, but also to have an insightful structure to understand consumers journey through data analytics. 

 
In this scenario and in partnership with NiM, Social Media and Contact Center services were transferred from 3rd party 
companies to NBS Latam in Asunción.

Since the go live, NBS has been achieving good results in comparison to the baseline from the 3rd party company and 
we have +72% as NPS and 3.7 (out of 4) as the satisfaction level. Additionally, the cost is 30% cheaper than the baseline 
in the 3rd party company.

E N T R E V I S T A  C O M  A N F R Í S I O  S O U S A

Created by IconMark
from the Noun Project

Live Chat

E-mail

Created by Jaime Serra
from the Noun Project

Inbound & 
Outbound 

Calls
Created by pejyt
from the Noun Project

CES NUTRITION 
LATAM

Created by Icon Box
from the Noun Project

Brand
Listening

Brand Health Tracking, Campaign Performance, 
Trend Identification and Evolution.

Created by Eucalyp
from the Noun Project

Crisis
Monitoring

Real Time Monitoring and Alerts for all 
Nutrition Latam Brands and Reporting.

Created by MRFA
from the Noun Project

Consumer
Engagement

Engagement with users for all types of 
comments, doubts or questions.

Website
Management

Created by iconixar
from the Noun Project

Update, edition and adaptation of Content and 
Images for all Nutrition Websites.

Consumer attention on calls, e-mails and 
social media for product related queries, 

complains and doubts, besides nutritional 
queries and recommendations.

Consumer Experience

NBS Latam

Target

Crisis Alerts reported
within 02 hours

Response Rate to
Consumers within 3h

Satisfaction
Survey on Calls

1st Contact 
Resoltution on Calls

94%94% 95%94%
93%90% 92%93%
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Qual a mudança cultural 
observada com a criação do 
CSC no ambiente da empresa? 
Os maiores impactos na cultura da empresa que podemos 
observar são: a mudança no mindset de melhoria conti-
nua, a automatização dos processos e a possibilidade de 
padronização dos mesmos, mantendo controles através 
de indicadores de desempenho e satisfação.

Qual a efetividade do SLA, 
indicadores de desempenho 
e custeio / precificação no 
processo de governança e 
relacionamento com o cliente 
e o CSC? 

No NBS LATAM trabalhamos com uma metodologia de 
atendimento aos clientes embasada em três pilares de 
sustentação:

Entregar um serviço de altíssima qualidade;

Promover melhoria contínua;

Promover uma cultura de orientação ao serviço 
a partir da experiência do cliente;

What is the cultural change 
observed with the creation 
of the SSC in the company’s 
environment?
The biggest impacts on the company’s culture that we 
can observe are: the change in the mindset of conti-
nuous improvement, the automation of processes and 
the possibility of standardizing them, maintaining con-
trols through performance and satisfaction indicators.

How effective is the SLA, 
performance and costing 
/ pricing indicators in the 
governance and relationship 
process with the customer 
and the SSC?
At NBS LATAM We work with a customer service me-
thodology based on three pillars of support:

Deliver a very high quality service;

Promote continuous improvement;

Promote a culture of service orientation based 
on the customer’s experience;



Esta metodologia engloba uma governança estruturada 
para prestação e avaliação do serviço entregue, reso-
lução de temas a nível operacional e executivo, identi-
ficação de iniciativas de melhoria contínua, promoven-
do integração entre clientes e processos internos, bem 
como a promoção do relacionamento confiável junto 
aos principais Stakeholders da América Latina.

O nosso maior indicador para avaliação do serviço é o 
Net Promoter Score (NPS) tanto para os nossos parceiros 
operacionais e executivos representados pela liderança e 
diretoria de cada um dos mercados, quanto para os usu-
ários finais que seriam colaboradores Nestlé que avaliam 
o nosso “Employee services” através do contact center. 
Atualmente temos um NPS acima de 70% para usuários 
finais e acima de 60% para parceiros operacionais (50% 
ou superior é considerado best in class).

Além disso, temos um histórico de redução de 
custo anual, em média, entregamos 10% de re-
dução por ano, este objetivo tem se mantido nos 
últimos anos e é um dos nossos compromissos 
com os nossos parceiros.

Qual a sua visão sobre o 
papel do CSC no processo 
de crescimento e futuro da 
empresa?
O principal papel do CSC é na geração de valor atuando 
como pilar facilitador para a transformação digital através 
da nossa competência em automação e Robotics, per-
mitindo que o negócio seja mais competitivo e o possa 
focar cada vez mais na geração de valor para os clientes 
e consumidores.

This methodology encompasses structured governance 
for the provision and evaluation of the service delivered, 
resolution of issues at the operational and executive le-
vel, identification of continuous improvement initiatives, 
promoting integration between customers and internal 
processes, as well as promoting a reliable relationship 
with the main Stakeholders of Latin America.

Our biggest indicator for service evaluation is the Net 
Promoter Score (NPS) for both our operational partners 
and executives represented by the leadership and di-
rectors of each of the markets, as for the end users who 
would be Nestlé employees who evaluate our “Employee 
services” through the contact center. We currently have 
an NPS above 70% for end users and above 60% for 
operational partners (50% or higher is considered best 
in class).

In addition, we have a history of annual cost re-
duction, on average, we deliver a 10% reduction 
per year, this objective has been maintained in re-
cent years and is one of our commitments to our 
partners.

What is your view on the role 
of the SSC in the company’s 
growth and future process?
The main role of the SSC is in generating value by acting 
as a facilitating pillar for digital transformation through our 
competence in automation and Robotics, allowing the bu-
siness to be more competitive and to focus it more and 
more on generating value for customers and consumers.

E N T R E V I S T A  C O M  A N F R Í S I O  S O U S A

XMagazine - 17
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Os objetivos foram atingidos?

Desde o início das nossas atividades embarcamos 
numa jornada de evolução com o compromisso de 
sempre entregar mais através da geração de valor para 
os nossos parceiros operacionais nos mercados e para 
a companhia como um todo, prova disso é a evolução 
do nosso “Partner Maturity Level”, no começo tínhamos 
9 países como “Reactive” e atualmente não temos ne-
nhum nesse nível e a maioria dos nossos países man-
tem um nível de “Collaboration”. Este resultado mostra 
a forma como estamos operando com os mercados da 
América Latina e o nível da nossa parceria.

Também podemos destacar a evolução do Operational 
Process Efficiency (OPE) em 60%, 8 pontos acima do 
nosso Baseline de 52%. Esse resultado está compos-
to por 78% de disponibilidade, 85% de desempenho e 
91% de qualidade.

Em relação a pessoas, podemos destacar o alto nível 
de engajamento e motivação dos colaboradores nos 
últimos anos, 80% de engajamento medido na última 
pesquisa de clima anual.

A conquista de premiação anual Nestlé Global Business 
Services “Você é Demais” entre todos os CSC da rede 
global, que reconhece os projetos de maior impacto em 
geração de valor interno e para os clientes. Somamos 21 
prêmios desde 2015 (4 em 2015, 4 em 2016, 7 em 2017 e 
6 em 2018), em média são entregues 10 prêmios por ano.

Have the objectives been 
achieved?

Since the beginning of our activities, we have emba-
rked on an evolutionary journey with the commitment to 
always deliver more by generating value for our opera-
tional partners in the markets and for the company as a 
whole, proof of this is the evolution of our “Partner Matu-
rity Level”, in the beginning we had 9 countries as “Re-
active” and we currently have none at that level and most 
of our countries maintain a level of “Collaboration”. This 
result shows the way in which we are operating with the 
Latin American markets and the level of our partnership.

We can also highlight the evolution of Operational Pro-
cess Efficiency (OPE) by 60%, 8 points above our Base-
line of 52%. This result is composed of 78% availability, 
85% performance and 91% quality.

In relation to people, we can highlight the high level of 
engagement and motivation of employees in recent ye-
ars, 80% of engagement measured in the last annual 
climate survey.

The Nestlé Global Business Services annual award “You 
Rock” among all SSCs in the global network, which re-
cognizes the projects with the greatest impact in gene-
rating internal value and for customers. We have added 
21 awards since 2015 (4 in 2015, 4 in 2016, 7 in 2017 
and 6 in 2018), on average 10 awards are given per year. 

Reactive Improving Collaboration Partnership

PA R T NER M AT UR I T Y L E V EL
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Em 2018, recebemos o primeiro lugar na premiação da 
Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC) 
Shared Service Center Maturity na indústria brasileira, de-
vido, as iniciativas de melhoria contínua, o desenvolvimen-
to de automatizações, a estrutura de relacionamento com 
o cliente e os serviços de contact center.

In 2018, we received first place in the award from the 
Brazilian Association of Shared Services (ABSC) Shared 
Service Center Maturity in the Brazilian industry, due to 
the continuous improvement initiatives, the development 
of automation, the customer relationship structure and 
the services of contact center.



   XMagazine - 20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3707_anuncio_revista.pdf   1   24/10/2019   18:10

M
.B

R

VOCÊ JÁ PODE COMPRAR 
PELA AMAZON.
APROVEITE!



XMagazine - 21

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3707_anuncio_revista.pdf   1   24/10/2019   18:10

M
.B

R

VOCÊ JÁ PODE COMPRAR 
PELA AMAZON.
APROVEITE!



   XMagazine - 22

ENSAIO

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Carlos Magalhães é Sócio-Diretor da Xcellence 
& CO. - Assessoria Empresarial e CAP Magalhães 
Serviços Empresariais. Notório especialista em 
Serviços Compartilhados.

//Carlos Magalhães is managing partner 
of Xcellence & Co - Business Advisory and 
CAP Magalhães - Business Services. Expert 
in Shared Services.

ANÁLISE
DE DADOS

E o Oscar para CSC 
em 2021 vai para:

//And the Oscar 
Award for the Shared 
Services 2021 goes 
to: Data Analysis

// Essay
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A jornada de Serviços Compartilhados começou entre 
o final dos anos 80 e início dos anos 90, com orga-
nizações tentando centralizar e consolidar atividades 
transacionais para ajudar a eliminar redundâncias, pa-
dronizar processos e reduzir custos. As funções de TI, 
Finanças e RH foram os primeiros a adotar o paradig-
ma de Serviços Compartilhados, em seguida Com-
pras, Jurídico, Marketing e mais recentemente funções 
de controle e suporte da linha de produção como qua-
lidade, cadeia de suprimentos e planejamento de pro-
dução perceberam as vantagens do modelo e os re-
sultados obtidos por seus acionistas. Desde então, as 
funções de Serviços Compartilhados estão passando 
por uma evolução significativa:

Foco na Expectativa e 
Experiência do Cliente 
Os processos transacionais deixam de ser atividade 
fim do CSC para se tornarem automatizadas e os 
profissionais agora se preocupam em entregar ser-
viços de qualidade e no prazo contratado e a expe-
riência do cliente passa a fazer parte da estratégia 
quando começam a atender clientes externos;

Visão integrada de processos 

Assumir a responsabilidade de integrar a cadeia de 
valor do negócio através de processos desenha-
dos ponta-a-ponta passaram a ser fator de sucesso 
para os processos que estão no escopo de Servi-
ços Compartilhados e que impulsionou as melhorias 
no processo para elevá-los ao nível de eficácia e de 
adaptação ao negócio e ao mercado;

Criação de valor 
Analisar os dados transacionais estruturados que as 
organizações possuem e os dados não estruturados 
de fontes externas para fornecer informações   aos 
líderes de negócios, permitindo que eles tomem me-
lhores decisões;

The Shared Services journey began in the late 
1980s and early 1990s, with organizations trying 
to centralize and consolidate transactional activi-
ties to eliminate redundancies, standardize pro-
cesses and reduce costs. IT, Finance and HR 
functions were the first to adopt the Shared Ser-
vices paradigm, then Purchasing, Legal, Marke-
ting and, more recently, functions such as quality, 
supply chain and production planning realized the 
advantages of the model and the results obtained 
by the stakeholders. Since then, Shared Services 
functions have undergone significant evolution:

Focus on Customer 
Experience and 
Expectations 
Transactional processes are no longer the “end ac-
tivity” of the SSC, and became a mean. Executives 
are now concerned with delivering quality services, 
within the contracted deadlines, and customer ex-
perience becomes part of the strategy when the 
SSC begins to serve external customers;

An integrated vision of 
processes 

Taking responsibility for integrating the business 
value chain through processes designed end-to-
-end has become a success factor for the best 
automated E2E SSCs, as that leveraged process 
improvements , levels of efficiency and adaptation 
to the business and the market;

Value Creation 
The best SSCs analyze the structured transac-
tional data that organizations have and unstruc-
tured data from external sources to provide in-
formation to business leaders, enabling them to 
make better decisions;
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As funções de Serviços Compartilhados, sendo o 
único guardião de várias transações e processos em 
toda a empresa, também são os fiéis depositários e 
administradores dos dados da transação criados em 
torno de nossos clientes, fornecedores, funcionários 
e canais de parceiros. Algumas lideranças de CSCs 
mais preparadas reconheceram bem rápido a opor-
tunidade que existe para aproveitar o poder dos da-
dos criados em torno da organização e a função que 
Serviços Compartilhados pode desempenhar para:

• Reunir e sintetizar dados;

• Analisar os dados históricos para 
entender padrões e tendências;

• Prever cenários futuros através de 
técnicas quantitativas avançadas;

• Criar insights de negócios que 
permitam que os líderes de negócios 
ajudem a impulsionar o crescimento 
da receita, atenuar riscos e otimizar 
custos.

O processo de Data Analytics é responsável por ele-
var o posicionamento da função de Serviços Com-
partilhados de um papel de redutor de custos para 
um alavancador de criação de valor.

The Shared Services, as it is the sole guardian of 
various transactions and processes across the en-
terprise, are also faithful custodians and stewards 
of the transaction data created by and about cus-
tomers, suppliers, employees and partner channels. 
The leaders of the most prepared SSCs quickly re-
cognized the opportunity to harness the power of 
the data created around the organization and the 
role that Shared Services can fit in:

• Gathering and synthesizing data;

• Analyzing historical data to 
understand patterns and trends;

• Predicting scenarios through 
advanced quantitative techniques;

• Creating business insights that 
enable business leaders to help drive 
revenue growth, mitigate risk and 
optimize costs.

The Data Analytics process is responsible for eleva-
ting the Shared Services positioning from the role of 
a cost reducer to a value creation lever.

Ensaio // Essay

Evolução das 
Funções de 

um CSC

Foco na Expectativa e 
Experiência do Cliente

Visão integrada 
de processos

Criação de valor
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CURSOS XCELLENCE 
FORMAÇÃO EXECUTIVA

Venha entender:

• O CSC e o mercado atual;
• Os 4 elementos fundamentais do CSC;
• Como utilizar as Tecnologias da Transformação Digital corretamente em um CSC 

para obter resultados tangíveis;
• Planejamento de um Centro de Serviços Compartilhados;
• Abordagem para um projeto CSC;
• Abordagem Metodológica para CSC;
• Localização e layout de um CSC;
• Estratégias de Implantação;
• Gestão de Relacionamento com o Cliente
• O Catálogo de Serviços ;               
• Conteúdo de um Service Level Agreement (SLA);
• Como organizar um Projeto de Implantação para CSC 
     – Papeis e responsabilidades;
• Habilidades e Competências de um líder CSC.

Informações sobre inscrições 
nos Cursos inCompany:

Natália Gomes
Customer Success Director
55 11 99195-2113
nati@goeven.com.br
www.goeven.com.br

ENTENDA COMO IMPLANTAR, ADMINISTRAR, EVOLUIR E 
CONHEÇA AS NOVAS TENDÊNCIAS  DESTE MODELO DE GESTÃO 

FOCADO EM EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA 
SUA ORGANIZAÇÃO.

Implantação e 
Reestruturação de CSC 
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Venha entender:

• Por que criar indicadores em Serviços Compartilhados?
• A Gestão de Relacionamento com Cliente;
• Gestão por Desempenho;
• Gestão de indicadores;
• Calculando tempos e volumes;
• “Predizendo” um CSC;
• Construindo Indicadores para CSC;
• Descrevendo a Estratégia via Mapa Estratégico;
• A tecnologia por trás dos indicadores.

Métricas e Indicadores 
para CSC

Desafio: CSC no contexto do mundo atual.
ESCAPE ROOMS: formação de grupos para resolução de contextos.

Montar o ROADMAP (unir ações) com plano de ação.
Finalizar o ROADMAP (tornar as ações viáveis).

ENTENDA COMO IMPLANTAR, ADMINISTRAR, EVOLUIR E 
CONHEÇA AS NOVAS TENDÊNCIAS  DESTE MODELO DE GESTÃO 

FOCADO EM EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA 
SUA ORGANIZAÇÃO.

Prepare-se!
Próximo Hackathon em 2022



   XMagazine - 28

Como o Analytics dá a percepção 
de criação de valor ao CSC
O processo de Data Analytics pode institucionalizar a 
implantação de análises em toda a empresa para aju-
dar os líderes de negócios a tomar melhores decisões 
mais rapidamente.  Com seus processos integrados 
ponta-a-ponta, uma automação integrada e eficiente 
a captura de informação para análise torna-se relati-
vamente simples para ajudar os negócios a criar valor 
em termos de impulsionar o crescimento da receita, a 
avaliação de alternativas para melhoria de margem e 
do fluxo de caixa.

Os principais recursos são em termos de:

• Aquisição e integração de dados – para 
obter uma visão unificada dos dados 
corporativos;

• Consultas e relatórios – compreende 
padrões / tendências a partir dos dados 
históricos;

• Pesquisa e análise – para entender o 
mercado / concorrência para identificar 
a causa raiz;

• Análise avançada – para prever cenários 
futuros e otimizar através de várias 
restrições.

How Analytics brings the 
perception of value creation to 
the SSC 
The Data Analytics process can institutionalize the 
deployment of analytics across the enterprise to help 
business leaders make better decisions faster. With 
Its end-to-end integrated processes, automation and 
efficient data capture, it becomes relatively simple to 
help businesses create value in terms of driving reve-
nue growth, evaluating alternatives for margin impro-
vement and cash flow.

The main focuses are in terms of:

• Data acquisition and integration – to 
get a unified view of corporate data;

• Queries and reports – understand 
patterns / trends from historical data;

• Research and analysis – to understand 
the market / competition to identify the 
root cause;

• Advanced analytics – to predict future 
scenarios and optimize across multiple 
constraints.
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O processo de Data Analytics pode desempenhar 
um papel crítico ao ajudar as empresas a tomar de-
cisões importantes, como:

• Identificar oportunidades de mercado 
atraentes e segmentos de clientes 
certos dentro desses mercados, com 
o produto certo no momento certo;

• Otimizar o planejamento financeiro, 
logo o orçamento e, portanto, o fluxo 
de caixa para ajudar a maximizar o ROI;

• Ajudar a projetar melhores produtos e 
aprimorar o reconhecimento da marca, 
analisando dados não estruturados 
de mídias sociais, fóruns, blogs e call 
centers para entender os sentimentos 
e percepções dos clientes;

• Analisar como otimizar preços para os 
produtos / negócios a fim de maximizar 
a lucratividade no nível de negócio;

• Gerar informações para a alocação 
da força de vendas e os investimentos 
associados para melhorar a produtividade 
dos representantes de vendas;

• Melhorar a satisfação e a experiência 
do cliente, reduzindo os defeitos 
do produto através de um sistema 
de alertas para falhas do produto, 
aproveitando os dados da central de 
relacionamento com o Cliente e as 
mídias sociais;

• Melhorar a otimização de inventário em 
vários nós da cadeia de suprimentos 
por meio de rastreabilidade utilizando 
componentes da Indústria 4.0 e melhor 
previsão de demanda.

The Data Analytics process can play a critical role 
in helping companies make important decisions 
such as:

• Identifing attractive market 
opportunities and the right customer 
segments within those markets, with 
the right product at the right timing;

• Optimizing financial planning, budget 
and cash flow to help maximize ROI;

• Helping to design better products 
and improve brand recognition by 
analyzing unstructured data from 
social media, forums, blogs and call 
center to understand customers’ 
feelings and perceptions;

• Analyzing how to optimize prices for 
products / businesses in order to 
maximize profitability at the business 
level;

• Generating information for sales 
force allocation and associated 
investments to improve sales rep 
productivity;

• Improving customer satisfaction and 
experience, reducing product defects 
through an early warning system for 
product failures, leveraging data 
from the Customer Service Center 
and social media;

• Improve inventory optimization 
across multiple supply chain nodes 
through traceability using Industry 
4.0 components and better demand 
forecasting.

Ensaio // Essay
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As organizações normalmente têm níveis diferentes 
de maturidade analítica, dependendo dos investi-
mentos feitos em termos de comprometimento da 
alta gerência, pessoas / talentos, ferramentas e 
infraestrutura de dados, então seja humilde e “um 
pouco por dia traz saúde e alegria”:

• Identifique os esforços de análise 
mais demandados em toda a empresa 
para permitir uma melhor alavanca-
gem dos resultados;

• Crie um grupo central para coordenar 
a ação e utilize o conhecimento do ne-
gócio, aprenda com ele.

• Utilize ferramentas / abordagem / me-
todologia reutilizáveis e simples para 
se adequar a qualquer demanda do 
negócio.

• Desenvolva um pool de talentos de 
profissionais com competências de 
análise, habilidade de comunicação e 
atitude de provocar pensar o novo;

• Estabeleça processos padrão para com-
partilhar melhores práticas e disseminar 
eficazmente o conhecimento gerado 
para permitir uma cultura organizacional 
de aprendizado e conhecimento.

Organizations typically have different levels of 
analytical maturity, depending on the investments 
made in terms of top management commitment, 
people / talents, tools and data infrastructure, so 
start slowly and build up from there:

• Identify the most in-demand analyt-
ics efforts across the enterprise to 
better leverage results;

• Create a core group to coordinate 
action and use business knowl-
edge, learn from it.

• Use reusable and simple tools / ap-
proach / methodology to suit any 
business demand.

• Develop a talent pool of profession-
als with analytical skills, commu-
nication skills and provoking new 
thinking attitude;

• Establish standard processes to 
share best practices and effectively 
disseminate generated knowledge 
to enable an organizational culture 
of learning.
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Oportunidade para 
organizações de Serviços 
Compartilhados conduzirem a 
agenda do Data Analytics
Para início de conversa, o seus Serviços Compartilha-
dos terá que estar com as operações estabilizadas na 
área de gerenciamento de processos transacionais. Se 
não estiver, pode parar de ler aqui.

Como o próximo estágio natural da evolução de um 
CSC é tornar-se uma Organização de Serviços Com-
partilhados com processos E2E capazes de processar 
as rotinas, as atividades e as demandas de quaisquer 
processos considerados não fim ao negócio e habilita-
dos com propriedade e o conhecimento sobre os pro-
cessos e as informações estruturadas e não estrutura-
das geradas, posicione-se para conduzir a agenda da 
Data Analytics. Isso os ajudará a mudar de uma função 
de processo de serviços transacionais para mais servi-
ços baseados em conhecimento e de alto valor.

A disponibilidade de talentos em áreas de disciplina 
quantitativa é fator fundamental neste processo de 
transição. O sistema educacional em países como Índia 
e China é voltado para fornecer inteligência intelectu-
al, tem levado vantagens nesta corrida, então, cientes 
desta fraqueza do governo local, é hora do RH também 
se reinventar e focar na atividade que lhe dará maior 
visibilidade daqui pra frente: a capacitação.

O ambiente econômico atual oferece oportunidades para 
aplicar a análise de dados permitindo que as empresas 
tomem decisões de negócios orientadas por dados e pos-
sam competir de forma eficaz no mercado. Um país como 
o Brasil tem mercados domésticos amplos e dinâmicos 
e, portanto, não são tão dependentes das exportações 
para crescer. Essa gestão robusta e eficaz dos dados de 
consumo interno pode levar a um melhor desenvolvimento 
na região e oportunidade de expansão para os mercados 
vizinhos, reeducando-o para os globais.

Os Serviços Compartilhados podem trocar informações 
com parceiros de negócios, como Seguradoras e Ban-
cos, Mídia e Entretenimento, Tecnologia, Varejo, Assis-
tência Médica e Telecomunicações.  A maioria dessas 
organizações é rica em dados – estruturados e não estru-
turados. Isso permite que os provedores de serviços com-
partilhados ampliem logicamente sua capacidade no es-
paço de análise e subam a cadeia alimentar em relação à 
agregação de valor e à criação de impacto nos negócios.

Como os provedores de Serviços Compartilhados fa-
zem a transição para direcionar os esforços de análise 
dentro de uma organização?

Opportunity for Shared 
Services organizations to 
drive the Data Analytics 
agenda.
For starters, your Shared Services needs to have stable 
operations in the area of transactional process manage-
ment. If it does not, you can stop reading here.

The next natural stage in the evolution of a SSC is to 
become a Shared Services Organization with E2E pro-
cesses, capable of operating the routines, activities and 
demands of any processes considered non-end to the 
business, with the ownership and knowledge about tho-
se processes and the structured and unstructured infor-
mation they generate. If you are at this stage, you can 
position yourself to drive the Data Analytics agenda. This 
will help the change from a transactional services process 
role to more knowledge-based, high-value services.

The availability of talent in quantitative discipline areas is 
a fundamental factor in this transition process. The edu-
cational systems in countries like India and China are ge-
ared towards providing that kind of intelligence, who got 
advantages in this race, so, aware of this weakness of 
the local government, it’s time for HR to also reinvent itself 
and focus on the activity that will give it greater visibility 
going forward: development.

Today’s economic environment offers various opportuni-
ties to apply data analytics, enabling companies to make 
data-driven business decisions and compete effectively 
in the marketplace. A country like Brazil has a large and 
dynamic domestic market and, therefore, is not as de-
pendent on exports to grow. This robust and effective 
management of domestic consumption data can lead 
to better development in the region and opportunity for 
expansion into neighboring markets, re-educating it for 
global ones.

Shared Services may exchange information with busi-
ness partners such as Insurers and Banks, Media and 
Entertainment, Technology, Retail, Healthcare and Tele-
communications. Most of these organizations are rich in 
data – structured and unstructured. This allows shared 
service providers to logically expand their capacity in the 
analytics space and move up the food chain in relation to 
adding value and creating business impact.

How do Shared Services providers transition to direct 
analytics efforts within an organization?

Ensaio // Essay
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Há poucos fatores críticos de sucesso que preci-
sam ser lembrados:

• Primeiro e não adianta pular esta fase: 
organize seus processos e integre 
sua tecnologia – transforme-se em 
plataforma de serviços digitais, mostre 
realmente ser eficiente, pois será 
difícil vender informação quando sua 
operação é vista como ineficiente;

• Crie  patrocínio  com executivos 
seniores dentro das organizações de 
partes interessadas para criar parcerias 
estratégicas;

• Aja como um  parceiro confiável,  com 
competência, com domínio e 
conhecimento relacionados aos 
negócios;

• Contrate  talentos  para entender os 
dados disponíveis e como eles podem 
ser analisados   para fornecer suporte à 
decisão para os principais executivos 
definidos na organização;

• Invista  em habilidades, tecnologias 
e ferramentas que podem ajudar a 
conduzir análises em tempo real;

• Ofereça  amplitude e profundidade  de 
serviços, abrangendo relatórios, 
pesquisas e modelagem preditiva;

• Desenvolva soluções personalizadas 
para as partes interessadas, mantendo 
o contexto de negócios em  mente;

• Crie  recursos de  gerenciamento de 
riscos para garantir segurança e 
conformidade aos clientes que seus 
dados estão em boas mãos e que os 
processos são seguros.

There are a few critical success factors that need 
to be remembered:

• First, and you should not skip this 
phase: organize your processes and 
integrate your technology – transform 
yourself into a digital services platform, 
show yourself really efficient, as it will 
be difficult to sell information when your 
operation is seen as inefficient;

• Create sponsorship with senior 
executives within stakeholder 
organizations to create strategic 
partnerships;

• Act as a trusted partner, with 
competence, domain and knowledge 
related to the business;

• Hire talent to understand available 
data and how it can be analyzed to 
provide decision support to defined key 
executives in the organization;

• Invest in skills, technologies and tools 
that can help drive real-time analytics;

• Offer breadth and depth of services, 
including reporting, research and 
predictive modeling;

• Develop customized solutions for 
stakeholders, keeping the business 
context in mind

• Build risk management capabilities to 
assure customers data security and 
compliance.
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O último fator, e possivelmente o mais importante, é 
ajudar as partes interessadas a desenvolver a menta-
lidade certa para trabalhar com os Serviços Comparti-
lhados em um modelo como parceiro de negócio. Para 
ajudar este novo nível de serviço a ser bem-sucedido, 
muitas vezes cabe ao gestor do CSC estabelecer o re-
lacionamento através das demandas e expectativas de 
cada negócio. Gerenciar as expectativas em termos de 
diferenças culturais e criar uma cultura de “parceria”, 
em vez de um papel de “provedor de serviços”, pode 
ajudar bastante na construção de um relacionamento 
bem-sucedido.

Então, que venha o Oscar de melhor dirigente de CSC 
para quem melhor for capaz de dirigir esta jornada.

The last, and possibly the most important, factor is to 
help stakeholders develop the right mindset to work 
with Shared Services in a business partner model. To 
help this new level of service to be successful, it is of-
ten up to the SSC manager to establish the relationship 
through the demands and expectations of each busi-
ness. Managing expectations in terms of cultural diffe-
rences and creating a culture of “partnership” rather 
than a “service provider” role can go a long way in buil-
ding a successful relationship.

So, may the Oscar for best director of SSC be awarded 
for whoever is best able to lead this journey.
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