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EVOLUÇÃO NO CONTEÚDO 

LIVRO PESQUISA DE MATURIDADE 
CSC BRASIL 2015 

Na edição de 2015 a TOTVS Consulting obteve quase o dobro de participantes e 

aumentou a profundidade das perguntas. Assim chegamos a um estudo ainda 

mais completo e conclusivo. Foram levantados adicionalmente dados como 

headcount, orçamento, estratégias, SLAs, projetos de evolução dentre outros. 

 

Em 2015 contamos com a parceria do SSON para a elaboração da pesquisa 
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Período de Realização 

Empresas Participantes 

50 
de um total 
de aproximada- 
mente 100 a 120 

Empresas Participantes 

99 
de um total 
de aproximada- 
mente 120 a 150 

Período de Realização 

Aumento de 98% 



O MODELO DE MATURIDADE 

LIVRO PESQUISA DE MATURIDADE 
CSC BRASIL 2015 

Definições do modelo, das 21 componentes de 

gestão de um CSC distribuídas nas 9 dimensões 

de maturidade.  

 

Escala do modelo com 5 níveis de maturidade 

para cada componente e a nova tabela de “best 

in class” 
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ESCOPO

GOVERNANÇA

RELACIONAMENTO COM
CLIENTE

INFRAESTRUTURA

PROCESSOSPESSOAS

GESTÃO DE SERVIÇOS

CUSTOS

SISTEMAS E
TECNOLOGIA

2012 2015

RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA 

3,38 – 3,17 

3,54 – 3,36 

3,09 – 2,88 

3,02 – 3,25 

2,95 – 3,20 2,93 – 3,12 

2,83 – 2,85 

2,32 – 2,69 

3,30 – 3,11 

NÍVEIS DE MATURIDADE 

5-Best in Class 

4-Avançado 

3-Intermediário 

2-Básico 

1-Incompleto 



O MODELO DE MATURIDADE 

LIVRO PESQUISA DE MATURIDADE 
CSC BRASIL 2015 
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Características da Empresa 
X Nível de Maturidade 
Ideal  

Porte; 
Complexidade  de operação; 
Diversidade do negócio; 
Abrangência (regiões/países) 
Capilaridade; 
Cultura da organização; 
Tempo de operação         do CSC. 
                                   
NÃO EXAUSTIVO 

 

Características 

Balanceamento entre qualidade e 
custo; 
Posicionamento do CSC  na 
organização; 
Suporte à internacionalização; 
Preparação para fusões & 
aquisições. 

 
 NÃO EXAUSTIVO 

Direcionadores Estratégicos 

Empresa 

Modelo de Maturidade Ideal 
para a Empresa 

PONTO DE VISTA TOTVS – CSC 
Para cada uma das dimensões e 

dos componentes do modelo,  

o nível de maturidade ideal de 

cada empresa dependerá de 

suas características e de seus 

direcionadores estratégicos 

para o CSC. 



PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 

PESQUISA 



OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO ERA SUPORTAR O 

CRESCIMENTO, AGORA É REDUÇÃO DE CUSTO 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

O atual cenário político econômico brasileiro tem 

impulsionado as empresas na busca por alternativas para 

reduzirem os impactos sobre seus resultados.  

 

Uma das iniciativas que adquiriram força, segundo este 

estudo, foi a redução de custo através da implantação do 

CSC. 
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30% 

22% 

20% 

20% 

8% 

REDUÇÃO/CONTROLE DE CUSTOS

SUPORTE AO CRESCIMENTO

GERAÇÃO DE RECEITA

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

COMPLIANCE

Objetivo estratégico da implantação do CSC 



O PERFIL DAS EMPRESAS QUE IMPLANTAM CSC MUDOU: 

organizações de menor porte também estão buscando o 

modelo 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Nos últimos anos, os CSCs implantados em empresas que 

faturam menos de R$ 1bi já representam 33% do total. A 

maior parte das implantações (62%) foram em 

organizações de faturamento abaixo de R$ 4bi. 

 

Essa forte tendência de diminuição no porte das empresas 

que implantam CSC é animadora quando se analisa o 

potencial de aplicação do modelo nas empresas brasileiras. 
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17% 
33% 

31% 

29% 
13% 

27% 39% 

11% 

2003 - 2008 2009 - 2014

Implantações de CSC por porte de 
faturamento 

Até 1 bi 1 bi - 4 bi 4 bi - 12 bi Acima de 12 bi



ESCOPO 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Os processos líderes do CSC  ainda são os processos 

Financeiros, Contábil-Fiscal seguidos pelos processos de 

Recursos Humanos 

 

De todos os CSCs participantes do estudo, 46% já operam 

algum tipo de processo core das unidades de negócios. É 

importante ressaltar, que tal alcance só é possível com um 

alto nível de confiança adquirido pelo CSC. 
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78% 

90% 

82% 

54% 

32% 

49% 

29% 

55% 

46% 

Processos de RH

Processos Financeiros

Processos de Contabilidade Fiscal

Processos de Suprimentos

Processos de Facilities

Processos de TI

Processos Jurídicos

Processos de Cadastro

Processos Core

Processos Atendidos pelo CSC 

8% 

92% 

Sim Não

O CSC presta serviços para empresas fora 
do grupo econômico? 



GESTÃO DE CUSTOS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Os modelos mais avançados de alocação, rateio ou gestão 

de custos exigem uma maturidade muito grande da empresa. 

Seja por parte do CSC, como dos clientes. O suporte 

tecnológico deve acompanhar a complexidade do modelo, 

não gerando esforço excessivo na apuração e gestão. 
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19% 

40% 41% 

Os custos não são segregados entre
unidades de negócios, corporativo e CSC

Alocação de custos do CSC pelas
Unidades de Negócio ou empresas

baseada em critérios de rateio indireto
(presumido) e não variável ao longo do

ano

Alocação de custos baseada em critérios
de rateio direto, variando ao longo do

ano de acordo com os volumes
consumidos

Qual o modelo de alocação de custos do 
CSC? 

81% 

19% 

Não existe a cobrança extra por demandas emergenciais Existe a cobrança extra para todas as demandas que estiverem fora
dos prazos acordados (demandas que exigirem um SLA
diferenciado)

 Em relação a cobrança diferenciada para 
demandas emergenciais, podemos dizer que: 

53% 

47% 

O CSC não apura e não tem conhecimento do custo de cada
transação e/ou serviço

O CSC monitora e apura o custo de cada serviço e/ou transação
mensalmente como fonte de dados para futuras melhorias (ex.:

R$XX/Pagamento, R$YY/Admissão, etc.)

 Independente do modelo de rateio e/ou 
cobrança, podemos dizer que: 



GOVERNANÇA 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

O papel estratégico dos CSCs no Brasil vem crescendo ao 

longo dos anos. Cerca de 55% dos CSCs participam 

ativamente do planejamento estratégico da sua empresa. 
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0% 

51% 
37% 

10% 
3% 

O líder do CSC é o
presidente de uma das

empresas do grupo

Um nível Dois níveis Três ou mais níveis Não há liderança formal
no CSC

Quantos níveis hierárquicos separam o líder do 
CSC do presidente da empresa? 

55% 
45% 

O líder do CSC participa ativamente do planejamento
estratégico do grupo, garantindo o alinhamento entre o CSC

e o restante do grupo

O líder do CSC apenas recebe o direcionamento do grupo, e é
responsável por definir o seu próprio planejamento formal

ou informal

Quanto a participação do líder do CSC no 
planejamento, podemos dizer que: 

30% 

20% 

15% 

18% 

17% 

até 100

100 a 200

200 a 300

300 a 500

acima de 500

Quantidade de Colaboradores CSC 



RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Grande parte dos CSCs possuem um canal de atendimento 

estruturado e 41% possuem uma estrutura de portal para 

abertura e acompanhamento das demandas. 
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19% 21% 18% 

42% 

Não há a segregação de atendimento,
ou seja, não existe uma equipe

dedicada como, por exemplo, uma
central de atendimento;

Há segregação parcial entre atividades
operacionais e de atendimento de

chamados. No entanto, o
atendimento não é padronizado (isto
é, sem scripts) e não há sistemas e/ou

ferramentas especializados para
atendimento de chamados;

Há segregação total da atividade de
atendimento, que é suportada por um
sistema específico para a atividade e
utiliza scripts para padronização do

atendimento;

Há segregação total da atividade de
atendimento, que é suportada por um
sistema específico para a atividade e
utiliza scripts para padronização do

atendimento. Além disso, a operação
é dividida em células de atendimento

com conhecimentos específicos.

Modelo de atendimento do CSC 

25% 
34% 

41% 

Não existe portal de atendimento via web, o
atendimento é realizado apenas por e-mail e/ou

telefone

Existe portal de atendimento apenas para abertura
de chamados, sem possibilidade de solução em

autoatendimento (FAQ, consultas interativas, etc.)

Existe portal de atendimento para abertura de
chamados, autoatendimento (ex.: consulta de

status de compras, pagamentos, contracheques,
etc.) e  visualização de status de solicitações.

Quanto ao acesso via portal de atendimento 
podemos dizer que: 

21% 

34% 

45% 

Não há monitoramento de satisfação de
clientes

Monitoramento reativo. Existem iniciativas
esporádicas para avaliação da satisfação do

cliente através de amostragens

Monitoramento contínuo da satisfação de
clientes de forma quantitativa (pesquisa

eletrônica, através de URA ou sistema web,
para todos os chamados) e qualitativa

(entrevistas regulares) com executivos das
principais áreas/empresas clientes)

Como é gerenciada a satisfação dos clientes 
do CSC?: 



GESTÃO DE SERVIÇOS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Ainda existe uma parcela de cerca de 26% de CSCs que não 

possuem Acordos de Nível de Serviços definidos e 

formalizados com seus respectivos clientes. 
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26% 

37% 37% 

Não há padronização nem formalização
do nível de serviço prestado pelo CSC

ANS's formalizados e coletados para os
principais serviços prestados

ANS's formalizados, racionalizados e
coletados para todos os serviços

prestados

Com relação aos Acordos de Nível de Serviço 
(ANS), podemos dizer que: 

25% 

10% 

51% 

11% 
4% 

Não existe uma periodicidade
estabelecida para o reporte

para os executivos

Reporte semestral dos
resultados do CSC

Reporte mensal dos
resultados para os executivos

com material elaborado
manualmente

Reporte mensal dos
resultados para os executivos

com material elaborado de
forma automatizada

Reporte on-line dos
resultados para os executivos

suportado por soluções na
web e/ou mobile

Em relação ao reporte dos resultados do CSC para os 
executivos do Grupo, podemos dizer que: 

18% 

41% 

26% 

15% 

Produtividade da equipe não é
controlada

Produtividade da equipe é
mensurada sob demanda, mas não

de forma sistemática e periódica

As principais células de trabalho
têm sua produtividade medida e
gerenciada de forma sistemática

Produtividade da equipe é medida e
gerenciada para todas as células de

trabalho

Como é gerida a produtividade 
(Transações/Headcount) das equipes do CSC?  



PESSOAS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Ainda existe uma grande parcela de CSCs com a 

componente de capacitação e treinamento deficitária, 

acarretando perda de conhecimento e possivelmente 

impacto na satisfação dos clientes do CSCs. 
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5% 

22% 

0% 

40% 

33% 

Processos e
procedimentos

operacionais não estão
documentados

Processos e/ou
procedimentos

operacionais
parcialmente

documentados, sem
padrão (cada área define

a sua)

Informações não são
disponibilizadas de
forma estruturada

Processos críticos e/ou
procedimentos

operacionais
documentados de

acordo com padrão pré-
definido

Todos os processos e
procedimentos

operacionais
documentados de

acordo com o padrão
pré-definido

Com relação à gestão do conhecimento, 
podemos dizer que: 

33% 34% 

15% 18% 

Não existe plano de treinamento
estruturado

O plano de treinamento atende
parcialmente a todas as funções

existentes no CSC

O plano de treinamento atende
totalmente as funções existentes

no CSC

O plano de treinamento atende
totalmente a demanda e está

alinhado com o modelo de
competências e avaliação de

desempenho de cada colaborador

Em relação à capacitação e treinamento dos 
membros do CSC:  

68% 

32% 

Não Sim

Existe um plano de sucessão definido para os níveis de 
gestão e coordenação do CSC, bem como para 

colaboradores-chaves atuando em atividades críticas? 



PROCESSOS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Cerca de 41% dos CSCs possuem uma equipe dedicada 

para a prática de melhoria contínua, garantindo e acelerando 

ao máximo a evolução do CSC. 

14 19% 

21% 

59% 

26% 

15% 

Lean Management

Six Sigma

PDCA

Não há uma metodologia adotada

Outras

 Indique a metodologia adotada para as 
ações de melhoria contínua: 

22% 

37% 
41% 

Não existe uma equipe dedicada para melhoria
contínua

Existe uma equipe parcialmente dedicada e
responsável pela metodologia

Existe uma equipe dedicada, responsável pela
metodologia

Possui equipe dedicada para a gestão e 
acompanhamento da melhoria contínua? 

81% 

19% 

Sim Não

Existe sistemática de Gestão, com reuniões de 
resultados, apresentação dos indicadores e seus 

respectivos planos de ação? 



INFRAESTRUTURA 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

O nível de maturidade médio Brasil para a componente 

infraestrutura foi de 3,25. São avaliados quesitos de 

infraestrutura predial e tecnológica dos CSCs. 
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5% 

71% 

84% 

82% 

70% 

62% 

22% 

67% 

14% 

Ambiente de trabalho não atende aos requisitos básicos, como
ergonomia e/ou segurança

A ergonomia e segurança são adequadas, o ambiente é acessível
a portadores de deficiência

Arquivos e armários adequados, disponíveis e próximos ao
ambiente de trabalho

O ambiente é climatizado e o seu dimensionamento (largura das
estações de trabalho, quantidade de salas de reunião, etc.) é

adequado para o trabalho

O layout é projetado para facilitar o fluxo de informações entre
as equipes, garantindo a proximidade de todos da mesma equipe

O ambiente é estimulante e tem boa aparência

Existe tratamento acústico, impedindo ruídos(tanto exteriores
como entre áreas ou salas) que possam atrapalhar os trabalhos

Existe controle de acesso às instalações

O edifício é inteligente e alinhado com as melhores práticas de
sustentabilidade

Com relação à infraestrutura predial do CSC, podemos dizer que: 

4% 

32% 
36% 

15% 14% 

Servidores e rede
subdimensionados

apresentando problemas
de desempenho

diariamente (lentidão e
interrupções frequentes)

Servidores e rede
atendem necessidade

diária, mas apresentam
limitação de desempenho

em momentos de pico

Servidores e rede
adequados à utilização

atual, incluindo
momentos de pico de

demanda

Idem ao anterior, além de
estarem adequados à

necessidade de expansão
de médio prazo

Idem ao anterior, além de
monitoramento

automático de todo o
ambiente

Com relação à infraestrutura de TI do CSC, 
podemos dizer que: 



SISTEMAS E TECNOLOGIA 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA 
PESQUISA 

Cerca de 38% dos CSCs operam com mais de um ERP, e 

mais de 60% possuem oportunidades de 

automatização/integração 
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18% 21% 

62% 

Existem ERP (BackOffice) distintos, com
processos e operações diferentes para cada

empresa

Existem ERP (BackOffice) distintos, porém
com processos e operações muito

semelhantes entre as empresas atendidas

Existe ERP (BackOffice) único, garantindo o
mesmo processo e operações para as

diversas empresas atendidas

Com relação ao ERP, podemos dizer que: 

22% 

42% 
36% 

Não. Existem muitos trabalhos realizados de
forma manual e/ou em planilhas de apoio

Sim, porém o nível de integração e
automatização ainda é abaixo de 50% de

todas as oportunidades identificadas

Sim, com nível de integração e automatização
acima de 50% das oportunidades com

potencial para tal

O(s) ERP(s) está(ão) adequado(s) ao modelo de 
operação CSC? 

55% 

45% 

Não possui ou participa da definição do plano diretor de TI Sim, o CSC tem forte envolvimento no plano diretor de TI, bem
como acessibilidade para o desenvolvimento e crescimento

tecnológico da sua estrutura

O CSC participa ativamente da definição do Plano 
Diretor de TI do grupo, garantindo constante evolução 

dos sistemas para atender às necessidades do CSC? 



Obrigado ;) 

Luiz Ernani 
TOTVS Consulting – Diretor 

 luiz.andrade@totvs.com.br 

Cristian Shinobe 
TOTVS Consulting – Gerente Sênior 
cshinobe@totvs.com.br 

Para mais detalhes, entre em contato 

com a gente! 

 

 
 


