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CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: UM ESTUDO DE 

CASO NA COELCE 
 

 

 

RESUMO 
A implantação de um Centro de Serviços Compartilhados visa à padronização e concentração 
das atividades, antes espalhadas ao longo da empresa. Para garantir um alto nível nos serviços 
prestados aos clientes internos e externos, com baixo custo e pessoas especializadas no que 
fazem, com: atividades centralizadas, clientes satisfeitos, e informações precisas, a 
Companhia Energética do Ceará - Coelce, durante o processo de implantação do CSC, 
destacou as áreas de maior potencial para migrar ao CSC. As áreas de: Contas a Pagar; 
Recursos Humanos; Serviços Patrimoniais; Aprovisionamento (Gestão de transporte de 
pessoas), sofreram modificações de padronização, mudança na estrutura física, de pessoas e 
responsabilidades. Como resultados tiveram redução nos custos iniciais de 17%, processos 
alinhados e reestruturados. Sendo realizado por pessoas capacitadas, visando qualidade nos 
serviços prestados. Padronização dos processos, unificação dos sistemas, maior poder de 
barganha junto aos fornecedores. Maior confiabilidade nas informações passadas aos clientes, 
e clientes satisfeitos.      
 
Palavras-chave: Centro de Serviços Compartilhados, Reestruturação Organizacional, 
Estratégia. 
 

ABSTRACT 
The implantation of the Shared Service Centre(SSC) is to create a model and centralise the 
activities that were not previously connected.  To ensure a high level of service is provided we 
will offer our internal and external clients a low cost and highly qualified workforce with:  
centralised activities, client satisfaction, precise information regarding the Ceara Energy 
Company – Coelce, during the process of the implantation of the SSC some areas have been 
highlighted as having high potential to migrate to the SSC.  These areas are: Accounts 
Payable; Human Resources; Company Resources; Provisions (managing the transportation of 
people), suffered the modification  of standardisation, changes to the physical structure and 
people’s responsibilities. The results were reduced in the initial cost of 17%, aligned 
processes and restructured. Being done by people trained in order to quality services. 
Standardization of procedures, unification of systems, greater bargaining power with 
suppliers. Increased reliability of the information passed on to customers, and satisfied 
customers. 
  
Key words:  Shared Service Centre (SSC), Organisational Restructure, Strategy. 
 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do Centro de Serviços Compartilhados é uma gestão que vem sendo 

observada há mais de 20 anos. As primeiras áreas a aderir ao processo de centralização dos 

serviços foram às áreas financeiras, de recursos humanos e de serviços no segmento de 

tecnologia da informação, segundo pesquisa da consultoria Deloitte realizada em 2007. 

O interesse maior dessas áreas e empresas que pensam em implantar esse novo 

conceito de gestão é a busca constante pela melhoria na qualidade do atendimento ao cliente 

interno e externo, onde o mesmo serve de termômetro no auxilio da implantação do CSC e no 

monitoramento de suas atividades. 

As organizações perceberam a oportunidade de criar mercados internos e unidade 

semi-autônomas, cuja competitividade e foco no cliente aumentariam significativamente a 

qualidade do serviço. Os benefícios mais visíveis para a implantação de um Centro de Serviço 

Compartilhado são: economia de escala nas operações; redução nos custos; otimização nos 

níveis de serviços; padronização nos processos e sistemas; pessoas especializadas no que 

fazem; precisão e agilidade no atendimento aos clientes. 

Desenvolver o estudo e pesquisa como forma de relatar possíveis indicadores de 

desempenho e melhoria continua para as empresas. Buscando a comprovação das vantagens 

de se implantar um centro de Serviços Compartilhados. 

Os objetivos da implantação de um Centro de Serviços Compartilhados são:  

� Alcançar economia de escala nas operações realizadas em diversas localizações  

� Desenvolver processos e sistemas padronizados para garantir uniformidade através da 

organização  

� Acelerar o ritmo de melhorias nos processos  

� Obter o melhor nível de controle sobre os processos críticos  

� Flexibilizar a organização para implementar as mudanças chaves 

 

Diante disso o objetivo do trabalho é medir e avaliar as vantagens de implantar em 

uma empresa um Centro de Serviços Compartilhados. Visando um melhor entendimento do 

conceito e suas possíveis vantagens e desvantagens.  

Verificar o processo de implantação do CSC na Coelce, a fim de estudar as antigas 

atividades realizadas pelas áreas, e as novas alterações sugeridas no projeto de 

implementação.  



Detalhar todas essas atividades, podendo servir de exemplo e fonte de pesquisa para 

outras pesquisas e empresas que se interessem pelo tema. Onde a maior finalidade dessa 

pesquisa é detalhar de forma simplificada o conceito CSC. 

Serão buscadas informações em referencias bibliográficas, exemplos de aplicação de 

implantação, para entender sua utilidade e conceito. Com base na pesquisa e estudo, 

identificar as vantagens da implantação de um Centro de Serviços Compartilhado em uma 

organização como método para reduzir custos, gerenciar e medir processos com alta qualidade 

na prestação dos serviços. Aplicar questionários de pesquisa qualitativa aos gestores da área 

CSC Coelce, a fim de identificar quais as maiores dificuldades que tiveram na implantação do 

projeto. Explanar a partir da pesquisa, os resultados obtidos pela empresa com a escolha de 

implantação do CSC.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa realizada com um estudo de caso para investigar as vantagens e 

desvantagens de se implantar um Centro de Serviços Compartilhado nas empresas, a 

implantação do método na Companhia Energética do Ceará - Coelce.   

Segundo Yin (2001) método do estudo de caso se enquadra como uma abordagem 

qualitativa e é freqüentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos 

organizacionais.  

Para Yin (2001) e Fachin (2001) para se discutir o Método do Estudo de Caso três 

aspectos devem ser considerados: a natureza da experiência, enquanto fenômeno a ser 

investigado, o conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de 

estudos a partir do método.    

A escolha da empresa como estudo de caso se deu por levar em consideração o nível 

da empresa hoje no mercado cearense, por ser considerada uma das melhores empresas para 

se trabalhar segundo a revista Época 2011, e também pela facilidade do acesso a seus 

executivos e gestores.  

Na aplicação da metodologia de base qualitativa o número de pessoas que virão a 

compor o quadro de entrevistados dificilmente pode ser determinado uma quantidade 

especifica de pessoas. Onde o mais importante é a qualidade das informações obtidas por cada 

depoimento. Enquanto estiver aparecendo “dados” originais ou pistas que possam indicar 

novas perspectivas a investigação em curso as entrevistas, as mesmas precisam continuar 

sendo feitas. As entrevistas são consideradas como sendo uma das fontes de dados mais 



importantes para o estudo de caso, as perguntas devem ser por natureza aberta (YIN, 2001).  

A pesquisa foi realizada de forma aleatória, pois na área CSC da Coelce tem 110 pessoas 

trabalhando e a pesquisa foi aplicada a 30 delas. 

Vai sendo levantado e analisando as informações obtidas direcionando sempre o 

caminho ao objetivo da investigação, dependendo do volume e importância delas, o material 

de analise torna-se cada vez mais consistente e precisa. No que diz respeito ao número de 

pessoas entrevistadas, o procedimento que se tem mostrado mais adequado é o de ir 

realizando entrevistas (a prática tem indicado um mínimo de 20, mas isso varia em razão do 

objeto e do universo de investigação), até que o material obtido permita uma análise mais ou 

menos densa das relações estabelecidas naquele meio e a compreensão de “significados, 

sistemas simbólicos e de classificação, códigos, práticas, valores, atitudes, idéias e 

sentimentos” (DAUSTER, 1999, p. 2).    

As áreas que fazem parte hoje do Centro de Serviço Compartilhado da Coelce são: 

Serviços de Pagamento e Recebimento, popularmente como Contas a pagar e receber, são 65 

pessoas que fazem parte desse segmento dentro do CSC, onde as atividades principais são 

análise fiscal, ingresso físico e fiscal, e pagamento de documentos. Área de Serviços gerais 

que nela casou os Serviços patrimoniais e Gestão de transporte de pessoas, composta por 9 

pessoas e suas principais atividades é a Gestão de serviços gerais, transporte de pessoas e 

viagens, patrimônio (bens móveis e imóveis), projetos de arquitetura, obras de melhoria e 

manutenção predial. A Área de Recursos Humanos administra pessoas (processamento de 

pagamento e administração de benefícios), composta por 13 pessoas. No total o CSC conta 

com 83 pessoas comprometidas e motivadas por seus gestores. 

A aplicação do Estudo de Caso foi realizada conforme exposto na figura 1. As 

conclusões do estudo deverão possibilitar o entendimento sobre a implantação do CSC na 

empresa escolhida. 
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Figura 1 – Método do Estudo de Caso 

Fonte: Autoria do Pesquisador 

  

 

3  SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Segundo Schulman et al. (2001), Serviços Compartilhados são conceituados e 

definidos como a concentração dos recursos da organização realizados como atividades, 

tipicamente espalhados ao longo da mesma, de forma a servir múltiplas partes internas a 

custos reduzidos e com alta qualidade na prestação dos serviços, com metas de atender aos 

clientes finais tanto internos como externos e intensificar o valor da corporação.  

CSC é a junção de processos de suportes e atividades não estratégicas numa 

organização separada, que por sua vez, tratará esses processos e atividades como seus 

próprios negócios. Seu objetivo principal é a concentração da empresa na sua atividade “core 

business”, e também pela redução de custos, o que inclusive demonstrou a pesquisa 

desenvolvida pela empresa Deloitte (2007) em que mais de 80% das 89 empresas 

entrevistadas no País afirmam que o principal fator para centralizar é a redução de custos, ou 

seja, concentração total nas atividades primaria e adoção da pratica CSC para as atividades de 

apoio. (DELOITTE, 2007) 

Schulman et al. (2001) acrescentam que estes serviços devem funcionar em uma 

organização em separado, seguindo os principais atributos: 

� Organização stand-alone; 

� Orientada por processos e focada em suas atividades específicas; 
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� Dirigida pela competitividade do mercado, focada na alavancagem tecnológica, 

e melhoria contínua; 

� Focada em seus “parceiros internos”, que são as unidades de negócio. 

 

Ainda explanando de forma genérica o CSC é um método de organização e operação 

onde processos de suporte de uma empresa (processos de grande volume, de baixo valor 

agregado e baseado em transações) são identificados, separados e administrados como 

processos de negócio independentes, apoiados por práticas e sistemas comuns. O Centro de 

Serviços Compartilhados aplicado de forma eficaz propicia uma relação Fornecedor /Cliente 

com as unidades de negócio e utiliza uma série de índices de desempenho quantificados para 

influenciar o comportamento e mensurar os resultados. 

Segundo pesquisas os processos mais adequados para aplicação deste método são: 
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FONTE: BAIN; COMPANY (2005) 

 

Para tanto, pode se obter um portfólio complexo de processos e relacionamentos, 

possibilitando o fornecimento de serviços para toda a empresa com o menor custo possível.  

As atividades realizadas no CSC são justamente aquelas que não fazem parte de 

competências centrais, já que essas são atividades de apoio, cujo valor não é percebido pelo 

cliente como diferenciador, isto é, o cliente externo parte do princípio que essas atividades já 

são bem realizadas e suportam a criação do produto ou serviço buscado (SCHULMAN; 

HAMER; LUSK, 2001). 

Introduzir atividades de apoio para outra unidade por meio de compartilhamento, 

esta nova área tem por objetivo satisfazer seus clientes e, também de agregar valores a 

empresas, com o beneficio ainda de gerar economias que economizam custos operacionais. 



Para Ramos (2005), os serviços compartilhados buscam obter os benefícios de 

terceirização, tais como flexibilidade, foco e economia de escala, suprindo seus principais 

riscos como perda de conhecimento e do poder execução, e do risco do descumprimento. 

Existem também pontos negativos como alto investimento de tempo e de dinheiro, e forte 

mudança organizacional. 

A Deloitte realizou em 2004 uma pesquisa internacional com o tema “O Futuro dos 

Serviços Compartilhados”, em empresas buscando apontar como as mesmas estão encarando 

o tema Centro de Serviços Compartilhados, ainda novo para algumas delas. A pesquisa 

mostrou, por exemplo, que mais da metade das empresas que possuem CSC, o têm há mais de 

cinco anos, e estão satisfeitos com os resultados obtidos. As empresas que participaram do 

estudo que ainda não implantaram, dizem não ter implementado por falta de conhecimento na 

operação de um CSC. Outros motivos pesaram para não-adoção de um CSC, como o custo da 

implantação e à baixa expectativa em relação ao seu sucesso.  

A pesquisa mostra pontos que as empresas entrevistadas dizem ter razões para 

implantar: Melhoria nos processos; Melhoria nos níveis de Serviços; Resolução de mão de 

obra; Padronização de processos; Sinergia em aquisições de novos processos; Implementação 

de ERP único; Aumento dos controles; Acuracia na obtenção de informações. E também 

razões para não implantar: Desconhecimento do modo de operação; Custos dos processos de 

operação; Baixa expectativa de sucesso; Barreira tecnológica para a implantação; Estrutura 

organizacional da empresa excessivamente fragmentada; Cultura empresarial inflexível para 

mudança.  

A pesquisa realizada pela Deloite conseguiu identificar as características de gestão 

dos CSC’s, onde apontou um elevado posicionamento hierárquico da responsabilidade pela 

prestação de contas: em 62% das empresas, o dirigente do CSC reporta-se diretamente à 

presidência ou à diretoria da empresa; 41% são administrados por diretores ou 

superintendentes, enquanto a mesma parcela é administrada por gerentes. Esses índices 

demonstram a importância do adequado posicionamento dos CSCs em relação à estrutura 

organizacional da empresa. Um ponto de dificuldade encontrado pelas empresas, 

especialmente há alguns anos – quando o conceito de CSC ainda não era tão claro –, referia-se 

exatamente a essa questão. Por tratar-se de uma área de prestação de serviços às demais áreas, 

divisões, filiais etc, um posicionamento abaixo das áreas clientes pode tornar difícil a sua 

autonomia para discutir e estabelecer os processos e padrões de serviços.  

Essas empresas que fizeram parte do estudo, todas elas disseram achar necessários 

criar e ter como forma de garantir o controle e execução das atividades desempenhadas pelo 



CSC, as empresas faz uso dos acordos de serviços no qual estabelecem regras e 

responsabilidades dos clientes internos em contra partida darão em troca, eficiência, prazos, 

qualidade nos serviços prestados dentre outros.  

Serviço compartilhado deve ser sinônimo de melhoria do nível de serviços prestado, 

onde está ligada diretamente a padronização de processos e sistemas. Onde o sucesso estará 

dentro da revisão dos atuais processos e um novo desenho de novos processos baseados nas 

melhores práticas, internas ou externas, e em entrega de valor. Onde pode-se chamar de 

benchmarking, busca das melhores práticas com qualidade e melhoria significativa do nível se 

serviço (SHAH, 1998).  

 

3.1 Vantagens e Desvantagens 

 

As principais vantagens dentro às diversas que serão analisadas: redução de custos; 

otimização dos processos com foco nos clientes internos e externos; mão de obra 

especializada nas atividades administrativas, financeira e de apoio.  

Segundo Schulman (2001), as principais razões pelas quais as empresas adotam um 

CSC estão relacionadas com os benefícios tangíveis e intangíveis. 

Os benefícios tangíveis são: redução de despesas; aumento da produtividade; 

economias de escala; alavancagem da tecnologia; maior controle; aumento do capital de giro; 

alavancagem das compras pela consolidação dos fornecedores. Já os benefícios intangíveis 

são: melhoria dos serviços aos parceiros (clientes); processos padronizados e grupo de 

recursos; transição mais rápida focando-se em “valor agregado”; manutenção mais eficaz dos 

padrões de “bloco de códigos”; melhoria da acuracidade e da uniformidade das informações; 

melhor alavancagem da curva de aprendizado. (SCHULMAN; HAMER; LUSK, 2001). 

Eaton e Eaton (1999) define economia de escala uma das vantagens de se implantar 

um CSC, que é considerado pela redução no custo médio geradas pelo aumento da escala de 

produção. Nesse sentido, a criação do CSC faz com que a estrutura da empresa fique mais 

enxuta, onde os serviços de apoio que aconteciam em diversas áreas com pessoal dispersos e 

aplicativos e ferramentas distintas, passam a ocorrer em um único lugar com redução de 

pessoal, consolidação de ferramentas e processos, inferindo em um maior número de serviços 

ocorrendo com custo unitário menor, e garantindo, assim, ganhos de escala. 

Segundo pesquisa realizada pela A.T Kearney (2005), com empresas da América do 

Norte e Europa, a redução dos custos com a criação de uma unidade de serviços 

compartilhados é em média 14%, onde 12% se referem à redução de pessoal. 



O modelo de gestão CSC vem com uma característica de autonomia em relação à 

empresa onde estar inserido, onde se espera um maior nível de qualidade nos serviços 

prestados. Para Bergeron (2003), quanto mais autonomia é dada a unidade, maior é a pressão 

para que ela proporcione serviços de qualidade a preços competitivos. Para este mesmo autor, 

também, deve-se ter em mente que a melhoria do serviço não se dá de forma absoluta, e, em 

geral, depende do trade-off entre qualidade x tempo x preço.  

O novo modelo organizacional que tem como principal vantagem à redução de custo, 

onde para as empresas é uma estratégia fundamental para aumentar a vida útil das mesmas, os 

CSCs vêm com embasamento nos serviços prestados especializados, escala de alta produção, 

experiências em processos, padronização dos serviços, onde os processos administrativos e 

áreas de apoio das empresas recebem mão de obra especializada dando maior agilidade aos 

processos e pró-atividade. 

As principais desvantagens encontradas na implantação de um CSC são: elevado 

custo financeiro; padronizar os sistemas de informação; alinhar processos; e administrar os 

diferentes aspectos culturais da empresa. Teixeira da Silva et alli (2006) afirma que os efeitos 

desfavoráveis normalmente se apresentam no início efetivo das operações em Serviços 

Compartilhados, sendo minimizados à medida que estas entram em um fluxo normal, e que o 

tempo para que sejam minimizados depende do quão bem planejado foi o processo de 

transição. 

Os maiores desafios enfrentados na implantação do CSC segundo pesquisa realizada 

pela A T Kearny (2005) são: Atendimento as expectativas do nível de serviço do cliente 

interno; Credibilidade e confiança do CSC; Controle de custos; Resistência à mudança entre 

os empregados; Comprometimento dos níveis mais altos; Medições acuradas. 

Em alguns casos práticos a implantação de um CSC gera um alto custo, tanto com 

pessoas, processos e tecnologia, com um investimento inicial de infra-estrutura. Onde uma 

consultoria e assessoria especializada se fazem muito importante no processo de implantação, 

até que o projeto se torne sólido e ganhe credibilidade com todos os clientes internos e 

externos. 

Kaplan e Norton (2001) chamam atenção em questão à comunicação, caso os 

serviços compartilhados não estejam alinhados com as estratégias e necessidades das unidades 

de negócios a que presta serviços, a partir desse não entendimento a comunicação entre eles, 

pode se criar uma imagem de burocrático e inflexível, onde não terão credibilidade de atender 

e fazer o que lhes for solicitado. 



Resistência à mudança é outro ponto desfavorável que pode atrapalhar na 

implantação do projeto, as pessoas têm medo do desconhecido, medo de um resultado 

desfavorável. Há dois pontos críticos que devem ser lembrados: Perda de Controle de Gestão,( 

o que acontece nesse caso é que as atividades de apoio antes supervisionadas por alguns 

gestores passam a ser realizadas no CSC, onde pode causar aos gestores desconforto 

profissional e instabilidade.); Demissões e Realocação de Pessoal, ( Grande parte do aumento 

da produtividade se da a redução massiva de pessoal, onde as atividades deverão ser 

redirecionadas a pessoas especializadas, onde farão melhor e com maior agilidade, garantido 

o máximo de qualidade nos serviços prestados.)  

DuBrin (2003) coloca que o downsizing pode causar enorme confusão e 

ressentimento. Assim, a decisão da dispensa e realocação de pessoal poderá implicar 

resistências internas e deve ser tomada com a necessária cautela para que não sejam 

boicotadas as vantagens do novo modelo para os serviços de apoio.  

 

3.2 Estrutura Organizacional para o fornecimento de serviços 

 

Para que as organizações consigam ganhar em escala e serem mais lucrativas, elas 

buscam cada vez mais pela alta qualidade nos serviços prestados e tentando reduzir custos. 

Por isso, que alguns modelos de estrutura organizacional surgiram, para garantir uma melhor 

competitividade.  

Estudar-se-á Sourcing como uma estrutura formalizada para o fornecimento de 

serviços e gerenciamento de recursos e atividades envolvidas. A mesma é caracterizada por 

uma relação formal entre “cliente” e “fornecedor do serviço”, onde as duas partes selam um 

acordo, mantendo um relacionamento formal para o desempenho do serviço, e da empresa. 

(DIBBERN et alli apud FERRAZ, 2005). A partir desse estudo, verá que Centro de Serviços 

Compartilhado também se insere como uma forma de sourcing. A seguir serão apresentados 

os tipos de estruturas para implementação de um CSC, lembrando que para decidir por umas 

da estruturas abaixo, dependerá principalmente dos objetivos da empresa, e do grau de 

complexidade dos serviços prestado pela organização.  

 

3.2.1 Centralização Interna 

 

A centralização interna é conhecida como integração vertical ou verticalização, 

estrutura montada internamente por profissionais e áreas da própria empresa, mas nesse caso 



as áreas não são se gerenciam. Existem vantagens de realizar as atividades internamente, são 

as detenções de todos os bens e ativos da organização, liberdade de ação, e tomada de decisão. 

Desvantagem aparece na necessidade de mudar a estrutura da empresa para acomodar o novo 

processo, onde essa mudança aconteça lentamente, fato que pode vir a trazer conseqüências 

aos negócios se não administrada corretamente. 

 

3.2.1 Terceirização 

 

Terceirização é conhecida também como “outsourcing”, ao contrario da 

verticalização, o modelo implica na realização das atividades e processos da organização, 

parte ou todos eles, fora da empresa, por fornecedores externos. A maior vantagem estar no 

foco que a terceirização dará ao processo, uma vez que a mesma estará focada a desempenhar 

seu papel eficientemente. E em uma perspectiva de redução de custos, onde a empresa não 

precisará arcar com estrutura física, logística, consultoria, imobiliário, RH, TI. 

Segundo Hayes ET AL. (2005), estrutura física é uma das decisões estratégicas com 

que toda empresa se depara em decidir quais atividades devem ser conduzidas dentro da 

organização, e quais devem ser terceirizadas para parceiros e fornecedores. Fazer essa escolha 

durante o estudo de implantação de um CSC pode ser relevante para o seu sucesso, visando 

sempre quais os interesses e cultura da organização onde o mesmo estará sendo inserido. 

Para Ramos (2005), os Centros de Serviços Compartilhados no geral buscam obter os 

benefícios da terceirização, como flexibilidade, foco e economia de escala, suprimindo seus 

principais riscos como perda de conhecimento e do poder de execução, busca sempre o 

controle dos custos, mínimo ou zero de risco no descumprimento do que foi acordado em 

níveis de serviços.  

Independente da decisão que se tome, deve-se levar em consideração que a 

governança do modelo escolhido é de fundamental importância para serviços de qualidade e 

de alto desempenho. Cohen e Young (2006) conceituam de governança de sourcing como 

atribuição de papeis e responsabilidades a todas as decisões que consideram o uso e a gestão 

de recursos e serviços internamente e externamente fornecidos, assegurando a coordenação 

dos serviços e alcançando os resultados esperados na implantação e escolha da estrutura ideal 

para a organização. 

 

 

 



4 ESTUDO DE CASO 

 

A empresa Objeto de estudo é uma empresa monopólica em distribuição de energia 

no Ceará. Eleita a Melhor Distribuidora de Energia do Brasil, a Coelce se destaca pela 

qualidade de desempenho ao ofertar energia para todo o Estado. Sua área de concessão 

abrange os 184 municípios cearenses, que possuem uma população de mais de 8 milhões de 

habitantes, em um território de 149 mil quilômetros quadrados. 

Sua sede está localizada na capital, Fortaleza, com oito unidades principais, entre 

centros de serviços e de manutenção, e 201 lojas de atendimento em todo o Estado. É terceira 

maior distribuidora do Nordeste em volume comercializado de energia, com fornecimento 

para mais de 2,8 milhões de clientes, dos quais 2,1 milhões são da classe residencial, 5,9 mil 

da categoria industrial, 151,3 mil comerciais e 35,7 mil institucionais. 

Sociedade anônima de capital aberto desde 1995, é controlada pela Endesa, por meio 

da holding Investluz S.A., que detém 56,6% do capital total e 91,66% do capital votante. A 

companhia foi privatizada em 1998 e ganhou o direito de concessão pelo prazo de 30 anos, a 

partir daquela data. Em outubro de 2007, ocorreu uma reorganização societária a Endesa S.A, 

sediada na Espanha, que é controladora indireta da Coelce. Desde então as empresas Enel e 

Acciona assumiram o controle acionário da Endesa S.A. As demais empresas que fazem parte 

do Grupo Endesa são: Endesa Brasil, Endesa Fortaleza, Ampla, CDSA, CIEN, Prátil. 

Recentemente, mais precisamente em setembro de 2009 foi implantado o centro de 

serviços compartilhados na Coelce, onde foi centralizada toda a parte de pagamento e 

recebimento do grupo Endesa. Todos os recursos que são captados, todos os pagamentos 

efetuados, todas as folhas de pagamento, todos os ingressos de notas fiscais, recolhimento de 

impostos dentre outras atividades do grupo são realizadas pelo Centro de Serviços 

Compartilhado da Coelce no Ceará. Isso porque a mão de obra no Ceará é mais barata, a 

matriz da Coelce já tem uma estrutura apropriada para implantar o projeto no local, onde 

necessita um alto investimento para ter de contra partida um menor custo futuro. Para 

confirmar esse dado, segundo pesquisa comparativa realizada no site “resumo do dia”, em 

todo o Brasil, o calculo de custo de vida de uma cidade é medida através de várias categorias 

como: Alimentação; Moradia; Educação; Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos; Lazer; 

Transporte; Vestuários, etc. O custo de vida avalia o quanto uma pessoa gasta para sobreviver 

em uma região. Essa pesquisa mostrou que as cidades com maior custo elevado são as 

grandes metrópoles, em primeiro lugar São Paulo, na seqüência vem Manaus, Rio de Janeiro, 



Porto Alegre, Vitória, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, São José dos Campos, 

Goiânia, Joinville, Curitiba, Recife e Salvador. 

 

4.1 Projeto de Implementação do Centro de Serviços Compartilhados 

 

Em abril de 2009 foi feito um Business Case para tentar aprovar o projeto junto à 

presidência do Grupo Endesa. O projeto Centro de Serviços Compartilhados analisou e 

estudou as áreas de maior potencial de migração, nesse estudo foram listados seis processos 

e/ou áreas como: Aprovisionamento (Compras); Contas a Pagar; Contabilidade; Recursos 

Humanos; Serviços Patrimoniais; Aprovisionamento (gestão de transporte).                      

O intuito maior era tirar das áreas processos operacionais que não era atividade 

principal das mesmas. Exemplo: A área de marketing da Coelce ingressava suas notas fiscais, 

pagava seus impostos. Onde essas atividades não são processos com características de 

marketing, e sim processos operacionais de financeiro e/ou administrativo. Enxugar as áreas 

com mão de obras especializadas no que faz. Então o foco maior do projeto era criar uma 

linha de produção de serviços especializados em processos operacionais e administrativos, 

reduzir custos, centralizar todos os processos do Grupo dessa natureza no CSC.  

Das seis áreas analisadas, quatro delas foram escolhidas para fazer parte dos 

processos migrados para o Centro de Serviços Compartilhados. 

� Contas a pagar 

� Recursos Humanos 

� Serviços Patrimoniais 

� Aprovisionamento – Gestão de Transportes de Pessoas 

 

Após pesquisa de campo realizada na Coelce, percebe-se claramente como aconteciam 

os processos antes, ainda nas áreas de forma descentralizadas, e depois no CSC de forma 

centralizada como atividade operacional a serem realizadas por pessoas especifica 

especializadas no que fazem. Seguem abaixo as atividades listadas, como aconteciam nas 

áreas, e após CSC. 

 

 

 

 



4.1.1 Contas a Pagar 

  

O processo de Contas a Pagar da Coelce antes do CSC era descentralizado, as áreas 

efetuavam suas compras, recebiam suas notas fiscais, ingressavam, e enviavam para a 

tesouraria somente na hora de pagar e de recolher os impostos. Isso gerava ingressos errados e 

atraso nos pagamentos aos fornecedores, pelo motivo das pessoas que faziam esses ingressos 

não serem especializados no fazem, e principalmente não ser sua atividade principal da 

empresa. 

Os processos de Contas a Pagar antes do CSC na Coelce eram assim: 

� Medição dos serviços não padronizados; 

� Notas fiscais de materiais recebidas com erro e inconsistência identificados somente 

após o recebimento do material e envio a contabilidade; 

� Falta de controle do recebimento das notas fiscais pela empresa, acarretando 

pagamentos a fornecedores e recolhimento de impostos em atraso; 

� Ingresso de notas fiscais realizado por cada área de forma despadronizada; 

�  Inconsistência e retrabalho por classificação contábil divergente; 

� Falta de padronização dos históricos de pagamento dos serviços contratados na 

contabilidade; 

� Atrasos a pagamentos de fornecedores sem conhecimento dos efeitos causadores e 

muitas vezes identificados após reclamação; 

� Processos de pagamentos diferenciados por empresa; 

� Dificuldade de identificação pelo fornecedor no status de seu pagamento; 

� Cada área mantém controles independentes de seus processos, inclusive com copias de 

documento, com sistemas diferentes. 

 

Com a pesquisa que a Coelce realizou, esta pode alinhar os processos acima, os 

melhorando para um melhor atendimento a seus fornecedores, padronizando os processos, 

reduzindo custos, diminuindo erros. Seguem abaixo as melhorias estudadas e implementadas 

que ajudaria na eficiência dos processos. 

Os processos de Contas a Pagar com alterações sugeridas depois do CSC: 

� Padronização e obrigatoriedade da medição formal dos serviços realizados; 

� Notas fiscais digitalizadas pelos fornecedores serão submetidas à aprovação prévia, 

evitando erros e inconsistência antes da saída do material do fornecedor; 



� Centralização do recebimento de notas fiscais de serviços (posto fiscal para notas 

fiscais de materiais), evitando pagamento a fornecedores e de impostos em atraso, 

reduzindo o custo com multas;  

� Notas fiscais ingressadas de forma padronizada; 

� Padronização das classificações contábeis; 

� Padronização dos históricos de pagamento dos serviços contratados pela 

contabilidade; 

� Os problemas que impedem o pagamento serão imediatamente identificados e 

monitorados, de forma a evitar atrasos de pagamento; 

� Processos de pagamento uniformes para todas as empresas do grupo; 

� Rastreabilidade de todo o processo de pagamento; 

� Controle unificado e transparente de todas as etapas com NF digitalizada em um único 

sistema; 

 

4.1.2 Recursos Humanos  

   

As rotinas de folhas de pagamento eram descentralizadas, com sistemas diferentes de 

pagamento, onde cada empresa realizava a sua folha como processos diferenciados. Com o 

projeto de implantação do CSC foi estudado a viabilidade de centralizar e padronizar esses 

processos em um único local, onde pudesse realizar todas as atividades do grupo relacionadas 

à RH.  

Os processos de Recursos Humanos na Coelce antes do CSC eram assim: 

� Rotinas de folha de pagamento e administração de benefícios descentralizados; 

�  Alguns processos de folha de pagamento terceirizados; 

� Sistemas diferentes utilizados para gestão de folha de pagamento; 

� Cada empresa conta com seu banco de currículos, gerindo apenas as vagas de sua 

empresa; 

� Dificuldade de identificação da etapa em que se encontra o processo de recrutamento e 

seleção; 

� Conclusão do processo de recrutamento e seleção (produto): Funcionário apto a 

admissão. 

 



Com a implantação do CSC, a Coelce queria centralizar principalmente a folha de 

pagamento de todas as empresas grupo em um único lugar, a fim de agilizar processo, reduzir 

mão de obra e custos, padronizando as mesmas gerando maior organização. 

Os processos de Recursos Humanos com alterações sugeridas depois do CSC: 

� Centralização das rotinas de folha de pagamento e administração de benefícios para 

todas as empresas do grupo; 

� Execução interna de todas as atividades de folha de pagamento; 

� Uniformização do sistema de gestão de folha de pagamento; 

� Unificação do banco de currículos e da triagem de candidatos para entrevistas para 

todas as empresas do grupo; 

� Transparência do status dos processos de recrutamento e seleção; 

� Conclusão do processo de recrutamento e seleção (produto): Funcionário admitido 

com estação de trabalho e acessos disponibilizados. 

 

4.1.3 Serviços Patrimoniais e Gestão de Transporte 

 

Gerencias os patrimônios do grupo não é uma tarefa fácil, quanto mais de forma 

descentralizada e não padronizada. Controlar impostos, multas, manutenção, organização de 

prédios, e segurança. Todos esses processos fazem parte da gestão de serviços patrimoniais. 

Gestão de transporte serve para gerenciar as frotas de veículos das empresas, no que 

diz respeito a multas, impostos, reparo de veículos, compra e aluguel dos mesmos. 

Antes do CSC cada empresa do grupo era responsável por suas atividades locais, 

onde gerava bastante ruído de atrasos, veículos apreendidos, até mesmo sem a preocupação de 

manter-los em bom estado para uso. Com CSC tiveram um alto poder de barganha ao 

negociar compras de carros e alugueis para todas as empresas do grupo. Esses dois processos 

casaram bem em local físico e ramo de atividades. 

Os processos Patrimoniais e Gestão de transporte na Coelce antes do CSC eram 

assim: 

� Gestão de Serviços Patrimoniais e de segurança descentralizados; 

� Gestão de transporte de pessoal descentralizados e pouco informatizado; 

� Contratos de serviços com padrões específicos para cada empresa do grupo. 

 

 



Os processos Patrimoniais e Gestão de transporte na Coelce com alterações sugeridas 

depois do CSC: 

� Centralização da Gestão de Serviços Patrimoniais para todo o grupo e unificação de 

gestão com alguns processos de Segurança patrimonial; 

� Centralização e otimização do processo de Gestão de Transporte de pessoal, com 

adoção de sistema comum a todas as empresas; 

� Padronização dos contratos de serviços para todas as empresas do grupo. 

 

 4.2 Pesquisa de Campo na Coelce 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo no qual se denomina em “Pesquisa 

Qualitativa”, com perguntas abertas, onde foi aplicada aos colaboradores da Coelce, 

especificamente no Centro de Serviços Compartilhados.  A pesquisa tem o intuito de entrar na 

realidade das pessoas que fazem parte desse projeto, e saber as reais conclusões que elas têm 

dessa nova área que hoje chama atenção das maiores empresas do mundo. O CSC da Coelce 

conta hoje com 83 pessoas, a pesquisa foi aplicada a 30 delas. 

Foram elaboradas oito perguntas abertas e aplicadas. Abaixo apresenta-se uma 

síntese das respostas. Como falado anteriormente, foram aplicados os questionários a 30 

pessoas, perguntas no qual nos ajudaria a entender melhor o conceito, a vivência dessas 

pessoas no processo de implantação, qual a percepção que tinham sobre o tema, e qual o grau 

de crescimento ele avaliaram o projeto até hoje.   

A maioria das pessoas entrevistadas respondeu com a mesma linha de raciocínio, 

para o entendimento delas à finalidade do CSC na empresa é, centralizar e unificar processos, 

reduzir custos. Alavancar a imagem da empresa junto a fornecedores, garantindo serviços 

prestados com excelência. Foi perguntado se o CSC consegue agregar valos as atividades 

internas e aos negócios da organização, como todos parecem estar em completa sintonia, às 

respostas foi unanime que sim, e justificaram suas resposta dizendo que o CSC estar gerando 

uma maior credibilidade de liquidez aos seus fornecedores, treinando pessoas para serem 

especialistas no que fazem. 

Procurou-se saber dos entrevistados quais os benefícios encontrados nas atividades 

desenvolvidas no CSC para a empresa, e constatou-se que sem duvida nenhuma houve um 

ganho de tempo nas tarefas executadas antes pelas as áreas, onde gerou maior otimização nos 

processos e maior confiabilidade das informações. 



Também ouve a preocupação em saber quais as maiores dificuldades encontradas nas 

atividades desenvolvidas hoje no CSC, as maiores queixas foi a pouca interatividade com os 

demais setores da empresa, por permanecerem muito tempo em atividade como em uma linha 

de produção, mas diferente de antigamente o foco também é produção. Outra dificuldade 

apontada por ele é falta de aprovação dos documentos no sistema pelos gestores, onde aponta 

isso como cultura organizacional.  

Pode se perceber a partir das respostas a visão sobre o relacionamento entre CSC e as 

áreas clientes e vice-versa, onde foi identificado que no inicio da implantação por conta da 

cultura organizacional foi um pouco difícil, mas aos poucos foi viabilizando um bom 

relacionamento entre as áreas.  A cada dia foi se ganhando respeito e confiança de todos, 

mostrando um excelente trabalho e sendo admirados de forma a serem apontados como caso 

de sucesso do grupo. 

Baseado nas necessidades das áreas clientes, foi perguntado se o CSC atualmente 

atende com qualidade e presteza às demandas dos serviços de sua competência, onde apesar 

da implantação ser recente, o CSC já tem uma imagem positiva perante o grupo, mostrando 

resultados, comprometimento e segurança nos serviços prestados. Então se o projeto tão cedo 

foi considerado um caso de sucesso, para a organização haveria algum ponto a ser melhorado 

para atender as necessidades próprias da organização e das áreas clientes. Foram sugeridos 

workshop para apresentar as áreas à importância das informações que elas têm, para que a 

partir delas possam efetuar um trabalho com maior credibilidade. Criando um relacionamento 

mais próximo com as demais áreas e empresas do grupo. Por fim perguntou-se para os 

entrevistados, qual a porcentagem de sucessos que pode ser atribuído à implementação do 

CSC na Coelce, onde 6 pessoas responderam 70%, 13 responderam 80% e 11 responderam 

90%. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho constata-se que a partir das pesquisas realizadas pela Coelce, se tinha 

viabilidade da implantação de Centro de Serviços Compartilhados, chegaram à conclusão que 

o projeto é completamente viável e que havia inicialmente uma redução de custo no grupo 

todo de 17%. Com a implantação do CSC na Coelce foi identificados benefícios no Modelo 

de Serviços Compartilhados como autonomia das unidades de negocio por escolha de 

processos de suporte adequados às suas necessidades, profissionalização da relação entre o 

CSC e os clientes internos através dos acordos de nível de serviços, visibilidades para as 



unidades de negócio dos custos dos processos de suporte, permitindo melhor planejamento e 

gerenciamento, flexibilidade para suportar o crescimento do Grupo Endesa, padronização dos 

processos de suporte para todo o grupo permitindo adoção efetiva de melhores práticas, maior 

controle na garantia de cumprimento das normas da empresa.  

Baseado nas fundamentações teóricas estudadas neste artigo entende-se que existe 

razão pela prática de Serviços Compartilhados hoje ainda muito silenciosa, pode vir a ser uma 

febre entre as empresas, pelos motivos estudados: como redução de custos; aumento da 

produtividade; desoneração da área cliente de atividades administrativas de suporte 

propiciando o foco em suas atividades-fins. 

Foi percebido também que a implementação de um CSC demanda estrutura física, 

funcional e de pessoal especifico para o melhor desempenho das atividades que serão 

realizadas, local, mobiliário, pessoal em numero suficiente e capacitado são peças chaves para 

que o projeto seja tocado com sucesso. 

Enfim, estudou-se e analisou-se que o Modelo de Serviços Compartilhados é 

vantajoso para empresas que queiram enxugar seus custos e processos. Onde entendam que o 

projeto de implantação é longo e delicado por causa da cultura organizacional, e por não 

mexer somente com processos, mas também com pessoas.  

Através da empresa Coelce, alvo do nosso estudo de caso comprovou que são 

inúmeras as vantagens nesse modelo organizacional. Onde a redução de inicial de custos da 

mesma foi de 17%, onde área é muita nova, podendo almejar mais reduções e satisfações de 

seus clientes internos.      

Espera-se que a abordagem desse trabalho tenha contribuído para um melhor 

entendimento de centro de serviços compartilhados em um modelo operacional que tem 

potencial de efetivamente proporcionar aumento da vantagem competitiva para empresas que 

o adotem, desde que concebido e gerido de forma adequada, não podendo ser confundido 

como sendo somente uma mera centralização de execução de atividades e padronização de 

processos, pois se constitui um instrumento de racionalização e otimização da atuação das 

organizações que buscam uma melhor forma de atingir melhores resultados. 
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