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1. Introdução 

 

Para alavancar vantagem competitiva e se desenvolverem no mercado, as organizações 

precisam seguir as tendências mundiais com temas atuais, como desenvolvimento tecnológico 

e inovação (TEECE, D.J,2005). 

Segundo Besanko (2012), um dos casos que impactam na geração de valor são as competências 

exercidas pelos recursos das organizações e essas competências podem estar dentro de um 

modelo estruturado de atividades de uma organização. Todavia, neste trabalho discutiremos se 

essas competências precisam estar realmente dentro do modelo estruturado de atividades de 

uma organização ou se devem ser terceirizadas. 

O tema dessa discussão será o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que é uma das formas 

encontradas pelas organizações para agregar valor ao seu negócio através da revisão e 

simplificação dos seus processos de apoio e foco em seu Core Business (MAGALHÃES,2018).  

O CSC tem como características a redução dos custos e absorção de atividades que não são 

consideradas o Core Business da organização. Todavia, a organização precisa decidir se opta 

pela criação do CSC dentro da estrutura da própria organização ou se preferem terceirizar. 

Diante disso, têm-se como problema de pesquisa: 

• Criação ou terceirização de um CSC? 

Há estudos que comprovam que as organizações, ao tomarem a decisão de terceirizar uma 

atividade, focam, na maioria das vezes, em melhorias de curto prazo em termos de custos à 

custa de desenvolver capacidades no longo prazo (BARDHAN et al., 2007). 

O objetivo deste artigo é discutir os fatores que influenciam a decisão de criação ou 

terceirização de um CSC em uma organização. Para análise dessas características, além da 

literatura do CSC, foram escolhidas duas teorias: Visão Baseada em Recursos (VBR) e 

Economia dos Custos de Transação (ECT). 

A inclusão das teorias neste trabalho é justificada por causa do tema da terceirização, pois a 

RBV estuda o desempenho superior atingido por uma empresa em processos organizacionais, 

quando comparado ao mercado e explica porque certas atividades são desenvolvidas 

internamente. Enquanto que a ECT estuda sobre o porquê de as empresas internalizarem as 

operações que poderiam ser terceirizadas. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Centro de Serviços Compartilhados (CSC) 

Alguns autores conceituam o CSC como concentração de recursos focados em atividades de 

apoio, ou áreas que optam pelo compartilhamento dessas atividades, ao invés de ter atividades 

rotineiras e cotidianas multiplicadas na estrutura da organização (SCHULMAN et al., 2001; 

QUINN, COOKE e KRIS, 2000).  

Segundo Bergeron (2003), o CSC constitui-se em uma estratégia de colaboração, na qual um 

subconjunto de funções de negócios é concentrado em uma nova unidade semiautônoma. 

O Escritório de Auditoria Nacional do Reino Unido definiu cinco atributos de um CSC, 

conforme apresentado no Quadro 1. 

 

 



 

Quadro 1 - Cinco atributos que definem um Centro de Serviços Compartilhados 

Atributos Características 

Governança distinta 

Uma estrutura organizacional distinta com uma equipe de gerenciamento dedicada 

fornece os aspectos operacionais dos serviços corporativos para uma ou mais 

organizações. 

Processos padronizados Os processos são padronizados e simplificados. 

Economia de escala 
A escala é obtida através da combinação de processos previamente executados de 

forma independente. 

Orientação para o cliente 

Uma cultura de prestação de serviços está enraizada no centro de serviços 

compartilhados. Os recursos estão comprometidos com o gerenciamento das 

principais contas, o monitoramento dos principais indicadores de desempenho e a 

obtenção de acordos de nível de serviço. 

Fonte: National Audit Office (2007). 

A Figura 1 apresenta de forma mais detalhada e realista os exemplos de atividades que podem 

ser migradas para o CSC e aquelas que podem permanecer na área estratégica (unidades e 

núcleo corporativo). 

Figura 1 - Processos do CSC, das unidades e do núcleo 

  

 

Fonte: Bain & Company (2004). 

 

Uma pesquisa realizada pela Deloitte (2017), elencou que as principais razões para a criação de 

um CSC são, entre outras, a permissão às demais áreas focarem em suas atividades primárias; 

a possibilidade de as organizações agilizarem as novas aquisições da área de compras e a 

melhora no estabelecimento de controles e compliance. Algumas dessas motivações são 

diretamente conectadas e resultam em uma série de benefícios, como por exemplo a 

oportunidade de acesso à tecnologia da informação de alta qualidade e habilidades técnicas que 

geram um melhor desempenho de equipe, segurança e compartilhamento de riscos (JANSSEN 



 

e JOHA, 2006). Outro exemplo é que com o agrupamento do desenvolvimento, da manutenção 

e do uso de serviços, os custos podem ser compartilhados, novas tecnologias podem ser viáveis 

e os níveis de serviços podem ser melhorados (JANSSEN e JOHA, 2006).  

As razões para criação de um CSC também podem ser identificadas, segundo Schulman et al. 

(2001), através da eficiência (recursos agrupados, tecnologia de ponta e economia de escala) e 

a eficácia (padronização dos processos, conhecimento compartilhado e otimização do serviço). 

Os ganhos em eficiência ocorrem por etapas: redução do número de funcionários, redução de 

supervisão por meio do aumento do controle, melhoria dos sistemas e assim por diante, 

enquanto que a eficácia acontece de forma linear, através de parcerias para a padronização de 

processos e correção de problemas de transferência de informações. Além disso, o 

compartilhamento do conhecimento entre os centros com a organização melhora a eficácia ao 

longo do tempo. Os ganhos de eficiência junto com a eficácia agregam valor para os clientes 

da empresa e os acionistas (SCHULMAN et al. 2001). 

 

2.2 Visão Baseada em Recursos (VBR) 

A teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR), em inglês Resource Based View (RVB), defende 

que as organizações obtêm vantagens competitivas a partir dos seus recursos diferenciados 

(WERNERFELT, 1984). Recursos são ativos tangíveis e intangíveis que a organização controla 

e que podem ser usados para criar e implementar estratégias (BARNEY E HESTERLY, 2007). 

Como exemplo podem ser citados patentes, marcas, tamanho das plantas, tecnologia do 

produto, marketing, distribuição etc. (GRANT,1991). 

Para Barney (1991) não são todos os recursos que podem contribuir para geração e manutenção 

da vantagem competitiva. Segundo o autor, para que isso aconteça o recurso deve conter quatro 

características que formam o modelo VRIO (value; rarity; imitability; organization): 

• Valor - os recursos devem ser capazes de explorar oportunidades ou neutralizar ameaças 

no ambiente com o objetivo de redução de custos ou aumento da receita. 

• Raridade - os recursos devem ser tão raros quanto as suas concorrentes. 

• Dificuldade de imitação - os recursos devem ser difíceis de imitar, ocasionando 

problemas financeiros ou de desenvolvimento em organizações que tenham o propósito 

de criar algo similar. 

• Organização – As políticas e procedimentos da organização devem estar organizados 

para suportar a exploração do valor, raridade e imitação dos recursos. 

Através desse modelo é possível analisar as respostas e identificar se cada recurso é um ponto 

forte ou fraco. Assim, antes de responder as questões apresentadas no modelo VRIO é 

necessário identificar os recursos (ROSSI e OLIVEIRA, 2019). 

 

2.3 Economia dos Custos de Transação (ECT) 

A Economia dos Custos de Transação (ECT), em inglês Transaction Costs Economics (TCE), 

nasceu com Ronald Coase, que apresentou uma nova ótica para o entendimento das estratégias 

das organizações, ao comprovar que existem custos, além dos custos de produção, associados 

ao funcionamento dos mercados: os custos de transação (LANGLOIS e FOSS, 1997). 

Para Williamson (1985), os custos das transações são todos os custos transacionados por uma 

empresa de bem ou serviço, além dos custos de produção. Podendo ser os custos de coletar 

informações, os custos de negociação e os custos do estabelecimento de contratos (COASE, 

1998). 



 

A existência desses custos implica em quais métodos alternativos a organização deverá usar 

para que conduzam a coordenação a um baixo custo (COASE,1998). Com o objetivo de reduzir 

esses custos, as estruturas de governança são usadas como forma de mecanismo para regular 

uma determinada transação. Essas estruturas são mecanismos de coordenação que determinam 

a forma como as transações realizadas são configuradas, e podem ser as seguintes 

(WILLIAMSON,1985): 

1. Governança de Mercado – Gerenciamento de trocas financeiras quanto interagem de 

forma pontual com outras organizações do mercado. 

2. Governança Intermediária ou Híbrida – Contratos complexos e alianças estratégicas. 

3. Governança Hierárquica – Organizações realizam trocas dentro de suas fronteiras. 

Os contratos, de acordo com a estrutura de governança, poderão ter maior ou menor relevância 

considerando que as partes envolvidas podem mudar com o tempo (BARBOSA, 2019). 

A escolha da forma organizacional baseia-se nos custos e atributos de uma transação. Os 

atributos são a especificidade do ativo, a frequência da transação e a incerteza. A especificidade 

do ativo é quanto o investimento (ativo) é específico para a atividade e quanto custa a realocação 

para outro uso, a frequência é a repetição de uma transação, e a incerteza adiciona custos às 

transações que ocorrem via mercado (WILLIAMSON, 1985). 

Além desses atributos, Williamson (1985) afirma que a economia dos custos de transação parte 

de dois pressupostos comportamentais: o oportunismo e a racionalidade limitada. O 

oportunismo é basicamente o autointeresse dos agentes envolvidos nas transações, e a 

racionalidade limitada é a incapacidade de os agentes envolvidos em uma transação estimarem 

todas as relações que podem influenciá-la no longo prazo (ZYLBERSZTAJN, 1995). 

Nessa perspetiva a vantagem de competitiva é obtida através da redução dos custos de 

transação, que ocorrem através de um alinhamento entre as estruturas de governanças, os 

atributos de transação e pressupostos comportamentais (WILLIAMSON, 1985).  

 

3. Discussão 

A terceirização e os centros de serviços compartilhados foram identificados como duas das 

vinte e cinco ferramentas de gerenciamento mais populares em 2006 (RIGBY e BILODEAU, 

2007). As outras ferramentas indicadas são: Planejamento estratégico, Gestão de 

relacionamento com cliente, Segmentação de clientes, Benchmarking, Missão e visão, 

Competências essenciais, Reengenharia do processo de negócios, Planejamento de 

contingências e de cenários, Gestão do conhecimento, Alianças estratégicas, Balanced 

Scorecard, Gestão da cadeia de suprimentos, Ferramentas de estratégia de crescimento, Gestão 

da qualidade total, Operação enxuta, Inovação colaborativa, Ferramenta de gerenciamento de 

fidelidade, Fusões e aquisições, Seis Sigma, Offshoring, Etnografia do consumidor, Blogs 

corporativos e Identificação por radiofrequência (RIGBY e BILODEAU, 2007). 

Alguns autores defendem que os serviços compartilhados poderiam ser chamados de 

terceirização interna, pois em algumas situações já foram utilizados como um passo anterior do 

outsourcing (QUINN, COOKE e KRIS, 2000). Schulman et al. (2001) entendem as unidades 

como parceiras e não como clientes internos, alegando que cada unidade “terceiriza” os serviços 

para uma organização controlada pela empresa, e que isso pode ser denominado de insourcing. 

Entretanto, Petrişor e Cozmiuc (2016) afirmam que, enquanto as unidades são parte da 

organização, elas devem ser chamadas simplesmente de CSC. 

Os motivos da decisão de terceirização são similares ao de criação de um CSC. Os benefícios 

financeiros e de custos são comumente assimilados como razões para terceirização 



 

(BALDWIN, 2001). Todavia, há muitos outros motivos por trás dessa decisão que podem ser 

classificados em quatro taxonomias estratégicas de tomada de decisão (BALDWIN, 2001):  

• Estratégica e organizacional: concentração no negócio principal, acesso a 

serviços e habilidades de TI de alta qualidade, compartilhamento de riscos e 

recompensas e exploração de novas tecnologias; 

• Razões políticas e outras: legislação governamental, aumento da credibilidade e 

resolução de conflitos; 

• Razões técnicas: acesso a conhecimentos e tecnologias, percepção do fraco 

desempenho da equipe interna e acesso a serviços de melhor qualidade; 

• Econômicas: economia de custos, geração de fluxo de caixa, conversão de ativos 

de capital em receita, recursos gratuitos para atividade principal e previsibilidade 

dos custos.  

Essas taxonomias são similares aos fatores definidos por Yang e Huang (2000) para uma 

tomada de decisão de terceirização. Os fatores são: gestão (melhoria dos problemas de 

comunicação), estratégia (foco na competência essencial), economia (redução de custos), 

tecnologia (acesso às novas tecnologias) e qualidade (alto nível de serviço). As organizações 

podem acrescentar ou retirar esses atributos conforme necessidade no momento da tomada de 

decisão (YANG e HUANG, 2000). 

Sob a ótica das teorias da ECT e da VBR, enquanto a VBR estuda a forma como os recursos se 

relacionam e complementam para produzir uma vantagem competitiva, a ECT estuda quais 

desses recursos complementares ficará sob responsabilidade da organização e quais serão 

terceirizados (ARGYRES e ZENGER ,2008).Portanto, entende-se que enquanto na ECT a 

vantagem competitiva é gerada através da economia dos custos de transação, na RBV ela é 

agregada a partir de um conjunto de recursos e capacidades diferenciadas. 

Na VBR, Barney e Hesterly (2007) apresentam a definição de recursos como sendo ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser usados para criar e implementar 

estratégias. Conforme os autores, os recursos são os responsáveis pela vantagem competitiva. 

Características, como conhecimento tecnológico desenvolvido internamente, informações 

sobre clientes, força de trabalho especializada, habilidade gerencial, contratos, equipamentos, 

cultura organizacional, processos eficientes, recursos financeiros, marcas e reputação, são 

exemplos de recursos que uma empresa pode usufruir e gerar vantagem competitiva 

(CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Na ECT, o termo transação é o vínculo entre o governo, os clientes, fornecedores, funcionários 

de uma organização e etc., formalizada por contratos formais ou informais, sendo o contrato o 

problema a ser analisado (PROCHNIK, 2001). Nesses contratos são analisados os custos que 

podem ser classificados em ex ante e ex post. Os custos ex ante são de elaboração e negociação 

que sucedem antes do acordo ser firmado, enquanto que o ex post são o de manutenção de um 

acordo que podem ser feito prevendo nas cláusulas do contrato, todas as situações possíveis nas 

quais são definidas e acordadas entre as partes antecipadamente as adaptações necessárias 

durante a execução (WILLIAMSON,1985). 

Pode-se observar que as razões de terceirização citadas por Baldwin (2001) e Yang e Huang 

(2000) podem ser fundamentadas na ECT, visto que existe um foco no custo das transações e 

economia gerada. Todavia, a disseminação e imposição de práticas internas bem-sucedidas, os 

conhecimentos técnicos e de projetos, padronização de plataformas, fornecedores de aplicativos 

e a consolidação das experiências adquiridas ao longo do tempo são motivos para criação de 

um CSC dentro da estrutura organizacional. Esta perspectiva pode ser embasada na VBR que 



 

defende a importância dos recursos para a organização. Na terceirização cabem ao fornecedor 

cumprir esses motivos e o responsável muitas vezes não está interessado nesses aspectos. Os 

interesses são outros como pesquisa e desenvolvimento em software (JANSSEN e JOHA, 

2006). Essa  

Uma análise comparativa entre ambas as teorias evidencia que quanto maior for a dependência 

de uma organização por recursos ofertados por outra, maior será o controle que a organização 

irá exercer sobre a organização dependente dos recursos. Ou seja, quanto maior for o controle 

que uma organização procurará exercer sobre outra, maior são os custos de transação 

envolvidos na operação (MOTTA e VASCONCELOS,2015).Sendo assim, a falta de recursos 

necessários para uma organização pode ocasionar a terceirização destes, aumentando assim os 

custos de transação da organização. 

Na Visão Baseada em Recursos a organização tenta reduzir a dependência do ambiente, 

utilizando diversas estratégias e visando aumentar o seu poder através de fusões, aquisições, 

troca de recursos ou cooperação entre as organizações (VEIGA et al,2014). Enquanto que na 

Economia dos Custos de transação a prevalência das organizações não está relacionada a 

exploração de poder no mercado, mas sim à construção de instrumentos de mercado que visem 

minimizar os custos de transação (WILLIAMSON,1985). 

 

4. Implicações Teóricas e Gerenciais 

A escolha entre terceirizar ou criar é uma decisão estratégica da organização, pois a vantagem 

competitiva é o resultado dos recursos que ela possui. A decisão não pode ser definida baseada 

em apenas uma teoria, mas sim pela integração destas teorias considerando recursos que são 

valiosos e difíceis de imitar por outras organizações (POPPO e ZENGER,1998). Ou seja, é 

necessário avaliar os custos envolvidos, os recursos disponíveis e as atividades que irão ser 

migradas para o CSC. 

Os custos iniciais de criação de um CSC são relativos aos aspectos de pessoas, processos, 

tecnologia e instalações (SCHULMAN et.al., 2001). O Quadro 2 apresenta os custos iniciais na 

criação de um CSC. 

 

Quadro 2 - Principais custos iniciais na criação do modelo de Serviços Compartilhados 

Custos Iniciais 

Pessoas Processos Tecnologia Instalações 

• Realocação 

• Bônus de permanência 

para equipe definida 

para CSC 

• Treinamento 

• Equipe temporária para 

suporte no início das 

operações 

• Pacotes de demissão 

• Novas admissões para 

serviço de atendimento 

– help 

• Reengenharia de 

processo 

• Estabelecimento de 

métricas 

• Implementação das 

melhores práticas 

 

• Hardware 

• Novos softwares 

• Upgrade da 

infraestrutura 

• Call Center 

(quando 

necessário) 

• Consolidação das 

operações 

• Fechamento das 

antigas instalações 

Fonte: Schulman et al. (2001). 

Conforme pode ser observado, antes dos lucros gerados pela redução de pessoal há os custos 

de indenizações, de recrutamento de novos funcionários ou de realocação caso a opção seja 

manter o pessoal. Além disso, o CSC exige um treinamento intensificado para a nova equipe, 



 

de forma a ajudá-los com as novas atividades, o que requer um alto investimento inicial. Os 

custos dos processos são inerentes à criação de um CSC, seja através do redesenho dos 

processos ou desenho de novos processos. Com relação aos custos de tecnologia, a execução 

de processos em muitas localizações físicas diferentes gera um alto custo de infraestrutura de 

telecomunicações e upgrade de softwares. Ademais, as diversidades de instalações físicas 

podem gerar altos custos de instalações de novos estabelecimentos, legalização e manutenção 

predial.  

A organização precisa avaliar o custo de uma terceirização e comparar com seus custos internos 

antes da tomada de decisão. Outro aspecto importante são as atividades. O quadro 3 mostra os 

tipos existentes dentro de uma organização. 

 

Quadro 3 - Distribuição das atividades em uma empresa 

Natureza da 

atividade 
Elemento da atividade Localização mais comum 

Estratégico 
• Política 

• Governança 
• Centro corporativo 

Operacional 

• Centros de excelência 

• Gestão de relacionamento 

• Projeto de trabalho 

• Consultoria 

• Centro corporativo 

• Unidade de Negócios 

• Centro de Serviços Compartilhados 

Suporte 

• Informação e conselho 

• Administrativo 

• Manutenção de registros 

• Centro de Serviços Compartilhados 

Fonte: Reilly, Williams (2003). 

O Quadro 3 indica onde comumente ficam localizadas cada tipo de atividade dentro da 

organização, de acordo com a natureza da atividade prestada.  

A organização precisa mapear as atividades operacionais/suporte que irão ser transferidas para 

o CSC e analisar se há questões de sigilo/segredo do negócio envolvidas. Mesmo que haja 

recursos suficientes e capacitados dentro da organização, considerando a teoria da VBR, ou que 

os custos de terceirização sejam mais baixos, considerando a teoria da ECT, a organização ainda 

precisa decidir sobre as atividades que serão terceirizadas observando riscos como perda do 

“expertise” da atividade ou de segredos do negócio. É um risco que pode prejudicar a vantagem 

competitiva da organização e precisa ser avaliado antes da tomada de decisão.  

Um estudo de caso realizado em uma multinacional norte americana do setor de cosméticos 

considerou os seguintes critérios para tomada de decisão entre um CSC próprio e um 

terceirizado (PETTA, FERRAZ e PEDRON, 2017): 

 

Quadro 4 – Critérios para decisão de um CSC próprio ou Terceirizado 
Critérios CSC Próprio CSC Terceirizado 

Custo de 

implantação do 

projeto 

• Grande investimento inicial 
• Diluído ao longo do contrato de 

prestação de serviço 

Tempo para 

implantação do 

projeto 

• Seria mais demorado, 

principalmente pela necessidade de 

uma nova instalação física 

• Mais rápido instalar um CSC 

terceirizado do que um próprio 

Histórico de 

implantação de 

projetos na região 

• Projetos anteriores sem sucesso (por 

falta de disciplina em projetos) 
• Projeto de êxito em outros clientes 



 

Equipe para gerir o 

projeto de 

implantação 

• Formar um novo grupo de trabalho 

com conhecimento específico 

• Grupo existente com experiências 

anteriores 

Localização do CSC 
• Com quinze países na região, era 

difícil tomar uma decisão meramente  

técnica - financeira 

• O fornecedor terceiro já teria seus 

centros instalados e não haveria conflitos 

dentro da empresa. 

Know-how na 

operação de um 

CSC 

• Inexistente na América Latina 
• Consistente e acumulado em anos de 

experiência 

Redução no custo 

da operação  

• A ser buscada, de acordo com o 

business case 
• Assegurada por contrato 

Conhecimento dos 

dados e dos 

processos 

• Retidos, com poucas chances de 

perda 

• Compartilhados e com riscos de perda 

durante a transição e ao longo da 

operação 

Melhoria contínua 

de processos 
• Cultura inexistente na organização 

• Equipe preparada para o uso das 

ferramentas , sendo os resultados 

aplicados às operações. 

Segurança da 

informação 

• Mantida, apenas com os riscos 

normais da operação 

• Exigiria política de segurança e meios 

adicionais de proteção. 

Fonte: Petta, Ferraz e Pedron (2017). 

 

Os critérios citados no quadro 4 podem servir para decisão da organização, complementando 

os pontos já discutidos neste artigo. 

 

5. Conclusão/Contribuição  

As teorias da VBR e ECT estão relacionadas à eficiência da organização, sendo diferenciadas 

apenas pela forma como essa eficiência é atingida. Logo, presume-se que a organização precisa 

considerar tanto as características das transações, quanto às capacidades e os recursos. Ambas 

geram vantagens competitivas e devem ser levadas em consideração na hora da tomada de 

decisão. Há uma falsa dicotomia entre essas teorias, pois elas devem ser utilizadas 

conjuntamente para o alcance da vantagem competitiva e manutenção do desempenho superior 

da organização. Além disso, a utilização de uma abordagem integrada pode fazer com que as 

limitações sejam superadas e o entendimento seja ampliado. Nesse sentido, a 

complementaridade entre ambas as teorias é entendida por meio das capacidades, recursos e 

ativos específicos da organização.  

É nesse sentido que aspectos como tipo de atividade, custos e recursos devem ser considerados 

no momento decisivo entre terceirizar e criar um Centro de Serviços Compartilhados. Deve-se 

atentar para o fato de que em um CSC somente atividades back office são operacionalizadas, 

tendo em vista que um dos objetivos do Centro é permitir que a organização foque no seu core 

business. 

Diante do exposto, conclui-se que não há uma resposta objetiva para a problemática de criação 

ou terceirização de um CSC. Existem prós e contras que precisam ser avaliados 

estrategicamente pela organização, dependendo dos seus objetivos e da natureza dos seus 

serviços/produtos. A empresa pode optar por menores custos de transação (ECT) ou pelo 

diferencial competitivo/valor agregado gerado pelos recursos (VBR). Todavia, conforme já 

discutido, a empresa pode esquecer essa dicotomia e mesclar um pouco das duas teorias 

ganhando em ambos os aspectos de forma complementar. 



 

Por fim, sugerem-se pesquisas futuras com temas relacionados à estruturação de um CSC, 

estabelecimentos de custos de transferências, acordo de níveis de serviços e métricas para 

avaliação do desempenho do centro. 
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