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RESUMO 
 
Num ambiente empresarial dinâmico e altamente competitivo, a pressão por 

resultados torna-se cada vez maior dentro das organizações. Permanecerão no 

mercado somente as organizações que melhor trabalharem seus diferenciais por 

meio de uma boa gestão e criatividade.  Nesse sentido, é que os centros de serviços 

compartilhados têm contribuído com as organizações, pois propiciam uma 

consolidação das atividades comuns da empresa otimizando recursos, integrando 

tecnologias, processos, pessoas e, sobretudo,  geração de valor aos acionistas.   

 

Quando os centros de serviços compartilhados se relacionam internamente com 

outras unidades de negócios da organização, torna-se necessária a valorização das 

transações intercompanhias; daí a importância do preço de transferência, pois a 

ausência de métodos de apreçamento do preço de transferência poderá 

comprometer a aferição dos resultados entre as unidades de negócio, e por 

consequência, o resultado global da organização. 

 

O objetivo da presente obra é o de avaliar os diversos métodos de preço de 

transferência entre as unidades de negócio, visando à identificação dos mais 

apropriados para avaliação e mensuração de desempenho de um centro de serviços 

compartilhados. Para atingir o objetivo proposto, optou-se por adotar como 

metodologia de pesquisa, além do levantamento bibliográfico, um estudo de caso 

conjugado com pesquisa-ação, em uma empresa multinacional alemã, que possui 

um centro de serviços compartilhados. Os resultados da pesquisa confirmaram a 

expectativa de redução de custos proporcionados pela centralização dos serviços 

por intermédio do CSC, e também, que à luz dos resultados apurados pela aplicação 

dos diversos métodos de apreçamento do preço de transferência, o método mais 

adequado para valorização das transações intercompanhias é o método com base 

no valor de mercado. 

 

Palavra-chave: CSC, Unidades de Negócio, Preço de Transferência. 
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ABSTRACT 

In a dynamic and highly competitive business environment, the pressure for results is 

growing within organizations. On the market only organizations that best work up 

their competitive edges through a good management and creativity will remain.  In 

this sense, shared services centers have contributed to organizations because they 

provide a consolidation of the company common activities optimizing resources, 

integrating technologies, processes and people, and above all generation of value for 

shareholders.   

 

When shared services centers are related internally to other business units of the 

organization it becomes necessary the valorization of intercompany transactions; 

hence the importance of transfer pricing because the lack of pricing methods for 

transfer price may jeopardize the measurement of results between business units 

and consequently the overall result of the organization. 

 

The objective of this work is to evaluate the various methods of transfer pricing 

between business units aiming at identifying the most suitable for evaluation and 

measurement of performance of a shared services center. To achieve this purpose, 

one has chosen to adopt as a research methodology, in addition to the literature a 

case study with action research in a German multinational company that has a 

shared services center. To achieve this purpose, in addition to a bibliographical 

survey one has chosen to adopt as research methodology a case study with 

research-action in a German multinational company having a shared services center.  

 

The research results have confirmed the expectation of cost reduction provided by 

the centralization of services through the SSC, and also in the light of the results 

obtained by the application of several methods of pricing for transfer pricing the most 

appropriate one to value intercompany transactions is the method based on market 

value. 

Keywords: SSC, Business Units, Transfer Pricing. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Contextualização 

 

Nestas últimas décadas, temos presenciado o surgimento de diversas 

tendências e manobras corporativas do empresariado em geral, visando às soluções 

para questões internas, e também, ao desenvolvimento sustentável de suas 

empresas. Isso porque, num ambiente de competitividade constante e crescente, a 

pressão por resultados torna-se cada vez maior e, dentro desse ambiente altamente 

competitivo e dinâmico, prova-se que somente permanecerão no mercado as 

empresas que melhor trabalharem seus diferenciais por meio de uma boa gestão e 

criatividade. 

 

Segundo Porter (1999 p. 34-35), as atividades de uma empresa se 

enquadram em nove categorias genéricas agrupadas em atividades primárias e de 

apoio. As primárias são as que estão diretamente relacionadas com o produto: 

logística de entrada de insumos e matérias-primas, operações, logística de saída 

dos produtos, marketing, vendas e serviços pós-venda. As atividades de apoio são 

provedoras do suporte necessário à execução das atividades primárias: compras de 

bens e serviços, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e a 

infraestrutura da empresa, que envolve a alta gerência, a assessoria jurídica, a área 

financeira e contábil.  

 

O conceito de Centro de Serviços Compartilhados – CSC surgiu como 

resultado desse processo de criatividade e busca permanente por solução para 

questões internas. Schulman et al. (2001 p.4)“ o conceito de serviços compartilhados 

é a junção de processos de suporte e atividades não estratégicas numa organização 

separada, que por sua vez, tratará estes processos e atividades como seus próprios 

negócios”. Basicamente, seu objetivo principal é a concentração da empresa na sua 

atividade principal “core business”, e, também, pela expectativa de redução de 

custos, o que inclusive demonstrou a pesquisa desenvolvida pela empresa Deloitte 
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(2007)1  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 primárias e adoção da prática de CSC para atividades de apoio. 

Apesar de seu recente surgimento no mercado brasileiro, por volta do início do ano 

2000, podemos afirmar que as práticas de CSC vieram definitivamente para ficar no 

Brasil, pois cada vez mais ganha notoriedade e espaço nas grandes e médias 

companhias em busca de integração de tecnologias e processos, assim, otimizam 

recursos e geram valor.  

 

Diante do atual cenário econômico-financeiro mundial em que estamos 

vivendo, a geração de valor torna-se uma tarefa mais do que desafiante no mundo 

empresarial, pois os clientes querem sempre mais qualidade por menor preço; daí a 

dificuldade de regular os preços e preservar os níveis de receita e atingimento dos 

orçamentos, etc. Na maioria dos casos, a geração de valor acaba sendo justificada 

pela redução de custos e otimização de processos, ou ainda, a transformação de 

alguns custos fixos em custos variáveis. Dentro desse cenário, o CSC enquadra-se 

muito bem, mas o que fica realmente por detrás disso tudo é o grande desafio do 

processo de gestão ao reduzir custos sem comprometer a qualidade dos serviços. 

 

Para Schulman, 

 
“No ambiente cada vez mais competitivo de hoje, há uma constante pressão 
para que os líderes empresariais agreguem valor às suas empresas através 
da minimização de processos que não sejam centrais para as operações da 
empresa e que se concentrem em processos estratégicos ou principais”. 
(SCHULMAN et al. 2001 p.3) 
 

 

 

1.2. Definição do Problema 
 

Inseridas dentro do contexto de criação e desenvolvimento, muitas empresas 

decidiram também por criar unidades de negócios a fim de reformular suas 

estruturas em busca de maior agilidade e pró-atividade nas atividades   

                                                 
1 Centros de Serviços Compartilhados (2007): são fundamentais para redução de custos. Disponível 
em <http:/www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/release%20CSC%202007.pdf> acesso em: 09 de 
maio 2009. 
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Outra pesquisa desenvolvida pela empresa Deloitte (2008)2 evidenciou que a 

principal forma de cobrança dos serviços prestados pelos CSCs é por meio   do 

repasse integral de custo, praticada por 45% das empresas, de um total de 89  

participantes da pesquisa. A adoção do repasse integral de custos demonstra que os 

CSCs ainda são mais considerados como um centro de custos indiretos dentro da 

organização e que seus custos devem ser inteiramente absorvidos pelas áreas 

beneficiárias de seus serviços prestados. 
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Gráfico 1: Modo de Remuneração dos Serviços Prestados pelo CSC (em % de empresas que 
assinalaram cada alternativa) 
Fonte: Deloitte (2008) - adaptado pelo autor. 

 

 

Essa mesma pesquisa realizada pela Deloitte demonstra que é muito 

recorrente no mercado o emprego de indicadores que definem por tipo de serviço 

prestado um determinado índice pelo qual o custo integral do serviço é repassado a 

cada cliente ou empresas do grupo que se beneficiam dos serviços, o que pode 

simplificar o processo; mas na prática pode ser questionado pelos clientes ou 

beneficiários, isso porque tem pouco ou nenhum controle sobre os custos totais dos 

CSCs. Além disso, observa-se também que logo após a adoção do critério com base 

no repasse do custo integral; o segundo critério mais utilizado é classificado como 

                                                 
2 Centros de Serviços Compartilhados (2008): Tendências em modelo de gestão cada vez mais 
comum nas organizações. Disponível em <http:/www.deloitte.com/assets/Dcom-
Brazil/Local20%Assets/Documents/Centros20%de20%Servios20%Co.pdf> acesso em: 11 de maio 
2009. 
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outros. Entende-se que os CSCs ainda não encontraram uma forma adequada de 

mensuração do preço de transferência e consequentemente a cobrança dos 

serviços prestados.   

 

Conforme já mencionado, muitas organizações são divididas em unidades de 

negócios e quando essas unidades transferem produtos ou serviços entre si, o 

sistema de medição de desempenho requer que um preço de transferência seja 

estabelecido para que os produtos e serviços sejam física e contabilmente 

transferidos. Os gestores tomam decisões com base nos preços de transferência 

que são estabelecidos, logo, se os preços de transferência não refletem 

precisamente o valor dos recursos utilizados, os gestores poderão ser influenciados 

a decisões equivocadas, assim, podem afetar o valor da empresa.  

 
A definição do preço de transferência é necessária não apenas para avaliar 
de forma mais justa o desempenho do gestor descentralizado, mas também 
para motivá-lo a tomar decisões que não comprometam a estratégia da 
empresa. (JORDAN; NEVES; RODRIGUES; 2003 p. 331).   

 

Solomons (1976) destaca que na medida em que os preços de transferência 

são parte essencial dos sistemas de medição de lucro, devem, da maneira mais 

precisa possível, ajudar a alta administração das empresas a avaliar a performance 

dos centros de responsabilidade vistos como unidades separadas. 

 

Para Santos (2002, p. 8), se tais transações entre as unidades de negócio 

não forem apreçadas de forma justa, certamente, algumas ficarão prejudicadas 

quando da avaliação de sua performance. É, portanto, de grande relevância, a 

fixação de preços de transferência adequados, para que o sistema de mensuração e 

avaliação de desempenho econômico de unidades de negócios seja fidedigno e 

eficaz.  

 

O preço de transferência interna assume papel de extrema importância na 

tomada de decisão, na avaliação de desempenho do gestor e na sua motivação e no 

nível de impacto no desempenho global da empresa, por isso torna-se necessário 

definir a forma de valorização das transferências de produtos e serviços entre os 

centros fornecedores e clientes.  
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A indagação científica que deve nortear nossos esforços para o atingimento 

do objetivo proposto é: Que variáveis devem ser levadas em conta e como utilizá-las 

no processo de valorização do preço de transferência dos bens ou serviços de um 

centro de serviços compartilhados entre as unidades de negócios?  

 

 

1.3. Objetivos  
 

Avaliar os diversos métodos de preço de transferência entre as unidades de 

negócio, visando à identificação dos mais apropriados para avaliação e mensuração 

de desempenho de um centro de serviços compartilhados.  

 
 

1.4. Justificativas  
 

Sabemos que para avaliarmos o desempenho de uma empresa é preciso 

envolver o seu ciclo econômico, seus centros de responsabilidade e principalmente 

os gestores responsáveis por esse ciclo econômico. Segundo Kaplan (1990), um 

ambiente externo instável e complexo demanda maiores recursos de controle e 

tomada de decisões mais descentralizada, pois exige conhecimentos mais 

específicos sobre variados assuntos. Esse cenário é o principal motivador externo à 

descentralização das empresas. As organizações, mediante seu crescimento em 

termos de porte e diversificação de negócios (verticalização, horizontalização ou 

conglomerada), tendem a criar instrumentos gerenciais de controle de gestão.  

 

Desde o surgimento dos CSCs no mercado brasileiro, muitas pesquisas 

acadêmicas têm focado seus esforços no sentido de melhor explicar o que foi ou 

que ainda é o fenômeno CSC, percorrendo por sua filosofia de trabalho, conceitos, a 

quem se aplica, infraestrutura de pessoal e tecnológica, diversos estudos de caso 

relatando experiências no processo de implantação até chegarmos a propostas para 

indicadores de desempenho e melhoria contínua. Enfim, pesquisas que buscaram, 

cada qual dentro de sua linha, e conseguiram contribuir com o processo natural de 

evolução do tema.  
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Em função da crise internacional é possível ocorrer uma nova tendência ou 

expansão dos serviços providos pelo CSC. As empresas, principalmente as 

indústrias, que em razão da redução do volume de negócios foram obrigadas a 

diminuir proporcionalmente sua capacidade instalada de produção, numa tentativa 

de readequar suas estruturas de custos à nova realidade dos negócios, isto porque 

sua estrutura fixa (antes da crise) tornou-se excessiva para o nível atual dos 

negócios gerados pela empresa, causando ociosidade de maquinário, espaço, 

estrutura, entre outros.  Pelo exposto, acreditamos que num futuro breve surgirão 

acordos mútuos entre empresas de ramo similar, de modo que seja possível a 

produção do produto por meio de um centro de serviços compartilhados, o que 

certamente, em situações de instabilidade econômica, o CSC poderia contribuir para 

uma retomada mais ágil dos negócios.      

 

Apenas para melhor exemplificar essa tendência, em que acreditamos estar 

por vir, daremos um exemplo prático vivenciado pela experiência profissional do 

autor. O caso se passou na empresa denominada Smucker, que possuía uma planta 

fabril de geleias, onde mais tarde acabou assumindo a produção de polpa de fruta 

para Danone, e logo depois, também por necessidade e questões estratégicas, 

decidiu transferir parte da produção de seus produtos a uma indústria do RJ 

denominada IFF essências e fragrâncias, que possuía uma planta fabril gigantesca e 

com toda infraestrutura disponível, faltando apenas  matéria-prima para iniciar a 

prestação de serviços de industrialização para qualquer empresa terceira, que 

desejasse usufruir de sua estrutura. Isso, sem dúvida, contribuiu muito para ambas 

as empresas, pois o contratante reduziu investimentos em pessoal, treinamento, 

maquinário, etc e o contratado teve a oportunidade de eliminar ociosidade, evitar 

demissões e perder pessoal treinado e até incrementar seus negócios.          

 

O tema possui muita riqueza para exploração de trabalhos acadêmicos, o que 

confirma a mesma pesquisa realizada pela Deloitte em 2008. As empresas que 

ainda não contam com o compartilhamento de serviços, justificaram a ausência 

desse modelo por falta de conhecimento da operação de um CSC, daí nossa 

justificativa em continuar a sua exploração de forma original e ao mesmo tempo 

inovadora, trazendo agora conceitos no sentido de mensuração dos resultados dos 
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CSCs, por meio da aplicabilidade do preço de transferência entre unidades de 

negócio, que certamente o enfoque apresentado nesta obra poderá ser de grande 

valia ao meio acadêmico e profissional. 

 

 

1.5. Metodologia 
 

Segundo Yin, existem três classificações possíveis para desenvolvimento de 

pesquisa: 
 

• Pesquisa Exploratória: visa a proporcionar maior familiaridade com o 
problema, por intermédio de levantamento bibliográfico ou entrevistas. 
Esse tipo de pesquisa pode estar apoiado em estudos bibliográficos ou 
de casos; 

 
• Pesquisa Descritiva: Nesse modelo, os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados sem a interferência 
do pesquisador; 

 
• Pesquisa Explicativa: Além de registrar, analisar e interpretar os 

fenômenos estudados, também se preocupa primordialmente com a 
identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos, isto é, suas causas. (YIN 2003, p. 1–18) 

 

Para Gil, 

 
“pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca  de  determinado  fato”.  Esse autor 
afirma que “o produto final [...] passa a ser um problema mais esclarecido, 
passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados”. 
(GIL 2002, p.43) 

 

A fim de atingir o objetivo da pesquisa, optou-se pela pesquisa exploratória 

apoiada na metodologia de estudo de caso único conjugado com pesquisa-ação.  

 

Segundo Thiollent,  

 
“a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo”. (THIOLLENT. 2009, p. 16) 
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Durante a pesquisa, procurou-se conhecer todo assunto relacionado a centros 

de serviços compartilhados e métodos de apreçamento do preço de transferência, 

por meio de levantamento bibliográfico e em conjunto com experiências vivenciadas 

no âmbito profissional.   As informações e dados relativos aos processos internos da 

empresa, objeto de estudo, foram coletados por meio de documentação interna e 

também participação efetiva nas reuniões com a diretoria financeira e diretoria do 

CSC.  

 

O estudo com pesquisa-ação está concentrado numa empresa multinacional 

de origem alemã localizada na região de São Paulo. Essa empresa foi escolhida 

para ser objeto de pesquisa basicamente por dois motivos: (I) porque a empresa 

implantou recentemente um centro de serviços compartilhados e (II) pela 

acessibilidade do autor na obtenção de informações.  

 

Por motivo de confidencialidade, o nome da empresa e de seus 

colaboradores não  serão revelados.  

 

No capítulo IV, deste trabalho, será detalhada cada etapa do estudo de caso, 

desde o desenho da pesquisa, suas propostas, questões e testes, passando pela 

condução do estudo de caso com as coletas de dados e análises, seguindo com a 

condução e coleta de evidências e a análise das mesmas, até a apresentação do 

relatório final. 

 

 

1.6. Estrutura da Dissertação 
 

O presente trabalho foi estruturado da seguinte forma:  

 
Capítulo I - Introdução: Prevê a contextualização do tema, definição do 

problema, objetivo da dissertação, justificativas, metodologia de pesquisa e estrutura 

do trabalho.  

 
Capítulo II – Os Centros de Centros de Serviços Compartilhados: 

Apresentará os conceitos, definições, vantagens e alertas a respeito do CSC, 
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aspectos importantes no processo de mapeamento e implantação, diferenciais e 

particularidades ao considerar uma terceirização, além disso, também apresentará 

opiniões de outros pesquisadores e profissionais a respeito do tema.  

 

Capítulo III – Preço de Transferência entre unidades de negócio: Serão 

tratados aspectos envolvendo o preço de transferência entre as unidades de 

negócio, sua origem, conceitos, particularidades, e os diversos métodos de 

apreçamento do preço de transferência.  
 
Capítulo IV – Centro de Serviços Compartilhados – Aplicação do preço 

de transferência entre unidades de negócios: Ambiente empresarial onde se 

desenvolveu a pesquisa e apresentação dos resultados apurados pela aplicação dos 

diversos métodos de preço de transferência, levando em consideração suas 

variáveis.  

 

Posteriormente, serão apresentadas as considerações finais do autor a 

respeito dos resultados apurados, e, também, cruzamento fazendo referência aos 

objetivos previamente estabelecidos.   
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II. OS CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

 

2.1. O que são centros de serviços compartilhados?  
 

Segundo Schulman, 

 
“A concentração dos recursos da empresa atuando com atividades, 
difundidas através da organização, a fim de servir a múltiplos parceiros 
internos, abaixo do custo e com alto nível de serviços, com o objetivo 
comum de satisfazer os clientes externos e acrescentar valor a empresa”. 
(SCHULMAN et al. 2001 p.9)    

 

Ainda para Schulman, centro de serviços compartilhados é uma ou mais 

unidades de negócio em que os processos operacionais, pelo qual uma área da 

empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias 

unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, 

processos e pessoas. Sua estrutura organizacional, que centraliza os serviços em 

um mesmo ponto de atendimento para as diversas unidades ou departamentos da 

companhia, proporciona e gerar ganhos de escala, redução de custos e maior 

eficiência, liberando a empresa a dar maior enfoque em sua atividade-fim para 

trabalhar melhor a estratégia do negócio, ou seja, no seu “core business”.  

 

Na figura 1 a seguir, podemos observar um exemplo da estrutura entre as 

unidades de negócios antes da prática do CSC. É possível notar a existência de 

atividades comuns sendo desenvolvidas entre as unidades de negócios. Neste 

exemplo as atividades são: compras, financeiro, contabilidade/fiscal, folha de 

pagamento, tecnologia da informação.   
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UNIDADE A UNIDADE B UNIDADE C 

serviçosComercial logistica operaçõesoperações ComercialComercial logistica logisticaserviços

Financeiro Financeiro Financeiro 

Compras Compras Compras 

Contábilidade/Fiscal Contábilidade/FiscalContábilidade/Fiscal

Figura 1 – Estrutura de Unidades de Negócios (antes da prática do CSC) 

Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento

Tecnologia da Informação (TI) Tecnologia da Informação (TI)Tecnologia da Informação (TI)

serviçosoperações

Figura 1 – Estrutura de Unidades de Negócios (antes a prática do CSC) 
Fonte. Elaborado pelo autor.  

 

A proposta é que essa centralização se estenda a todas as áreas comuns da 

empresa, consolidando funções similares dentro de seu negócio, com equipes 

especializadas em cada setor. Cabe comentar que numa abordagem centralizada é 

mais eficiente do que manter as diferentes atividades em cada operação.  

  

Na figura 2 a seguir, podemos observar as mudanças propostas pela adoção 

do CSC. Nota-se a unificação das funções que antes estavam em duplicidade. 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

  
Figura 2 – Estrutura de Unidades de Negócios (após a prática do CSC) 
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

A centralização de serviços compartilhados tem sido adotada, principalmente, 

por empresas que têm tido crescimento rápido, com padronização dos seus 
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procedimentos para manter o controle sobre suas operações. O capital humano é 

sempre um fator crítico para o sucesso na implantação desse sistema, necessitando 

sempre de comunicação eficaz, definição de processos sólidos e treinamento dos 

colaboradores envolvidos. 

 

Apenas a título de ilustração, apresentamos a seguir alguns relatos na visão 

de alguns empresários brasileiros, o que poderá contribuir para um melhor 

entendimento a respeito do conceito do CSC.   

 

 

2.2.  Centro de Serviços Compartilhados: Visão de alguns empresários 
brasileiros e relatos de casos de sucesso  

 
Por meio de entrevista concedida ao IBEF/SP – Instituto Brasileiro de 

Executivos de Finanças de São Paulo, por intermédio do IBEFnews3, empresários 

brasileiros confirmam que a adoção do CSC ainda continua sendo uma grande fonte 

de criação de valor agregado nas empresas. Vejamos:   

 

Alessandro Cosin - sócio da Cosin Consulting - resume o papel do CSC como 

o conceito mais efetivo para alavancar a eficiência operacional de conglomerados ou 

empresas que possuem filiais e unidades distribuídas. Ele defende que, através de 

estruturas centralizadas, é possível atingir níveis de redução de custos e controles 

que geralmente são improváveis com trabalhos convencionais de revisão de 

processos e organização. “O modelo de CSC já é aplicado por diversas corporações 

no Brasil e no mundo, e a tendência é que, cada vez mais, grandes organizações 

voltem- se para este conceito”.   

 

Alexandre Dalmasso - diretor de compliance da Bristol- Myers Squibb: “a 

finalidade do CSC nas organizações modernas é oferecer um serviço mais eficiente, 

personalizado, padronizado e a um custo reduzido, em razão da racionalização de 

tarefas”. 

                                                 
3 Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Revista IBEFNEWS: compartilhar para somar; junho-
2008.   
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Márcio Antonio Cardoso Silva - diretor mundial de infraestrutura de TI da 

Rhodia e o gerente de sistemas de informação da Rhodia América Latina, Jair Ivan 

Buzzo - definem o CSC como uma ferramenta de estratégia das empresas com o 

objetivo de se obter e desenvolver serviços mais competitivos, sejam internos ou 

externos, agregando valor aos negócios.   

 

Clovis Travassos Filho - diretor geral da Tgestiona - afirma que em alguns 

casos, o Centro pode representar uma plataforma de suporte ao crescimento. 

“Algumas empresas com planos de expansão, com interesse em fusões e 

aquisições, encontram no CSC uma plataforma comum que suporta esse 

crescimento de uma maneira simples”.  

 

José Augusto Brochini - gerente da Deloitte - explica que uma empresa com 

um CSC já em operação terá facilidade de integrar novas aquisições. “O CSC 

consegue mais agilidade na operacionalização destas aquisições”. Ele diz que o 

CSC é um modelo de administração de processos operacionais considerado, por 

muitas organizações, como estratégico por criar diferenciais competitivos como 

redução de custos, padronização, economia de escala, ganho operacional, maior 

produtividade e ganho de eficiência. Uma vez que se unem atividades comuns, que 

eram realizadas em diversas unidades da organização, cria-se chance para que a 

unidade de negócio passe a investir esforços na sua atividade fim.  

 

Antonio Soares - diretor financeiro da IPS Brasil - defende que o conceito de 

CSC não é novo ou ligado a empresas modernas, mas sim uma demanda imposta 

pela necessidade de se manter à frente da concorrência através da busca de maior 

competitividade, redução de custos fixos e geração de sinergias entre os 

departamentos.  

 

Luiz Caruso - diretor corporativo de controladoria e serviços compartilhados 

da Votorantim - “O CSC no Brasil é um negócio adolescente e ainda se encontra 

numa situação bem desengonçada, pois alguns já atingiram um nível de maturidade 

e outros nem tanto”. 
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Ainda de acordo com o material publicado pelo IBEF/SP, por meio da revista 

IBEFnews, algumas empresas comentaram a respeito de suas experiências, 

transições, dificuldades, escolhas e resultados alcançados.  Vejamos: 

 

 
Bristol-Myers Squibb 

 

A Bristol-Myers Squibb é composta atualmente por quatro unidades de 

negócio e possui algumas áreas operando em regime de CSC. O diretor de 

compliance, Alexandre Dalmasso, aponta essas áreas como verdadeiras 

prestadoras de serviço para todas as unidades de negócio. A estrutura é dividida em 

departamentos. O Departamento Líder presta serviços para todas as unidades de 

negócio. A Parceria Estratégica é um departamento que trabalha em conjunto com 

um prestador de serviço externo. Por último, há a Terceirização, que é desenvolvida 

por uma empresa externa, prestadora de serviços para todas as unidades de 

negócio. Dalmasso acrescenta que há estudos internos para avaliar a 

implementação de outros dois modelos de CSC: “Unitário”, em que uma pessoa 

jurídica independente, formada por empregados das unidades de negócio, passa a 

prestar serviços para toda a organização; e “Iniciativas Conjuntas”, em que cada 

departamento específico de uma unidade será especializado em determinada 

atividade para todas as unidades de negócio. Ele conta que o modelo de operação 

de CSC inicial foi inevitável. Quando a Bristol-Myers Squibb percebeu que não se 

justificaria a multiplicidade de algumas áreas, subdividiu-se em unidades de negócio 

para gerar eficiência e redução de custo. Mesmo assim, ele observa que existem 

alguns fatores críticos nos modelos adotados como a distribuição de custos para 

cada unidade pelos serviços prestados.  Além disso, afirma que priorização de 

tarefas, facilidade de comunicação e alinhamento de estratégias são fatores 

determinantes para o sucesso.  

 

 
Energias do Brasil 

 

A Energias do Brasil iniciou o processo de transição para a Unidade de 

Serviços Partilhados (USP), em outubro de 2005, e alcançou estabilidade no 
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processo de migração de informações das 16 empresas do grupo, em dezembro de 

2007.De acordo com o diretor administrativo e financeiro do grupo, Thomas Brull, 

com a missão de prestar serviços de apoio à gestão que satisfaçam às 

necessidades das empresas do grupo, com custo, prazo e qualidade competitivos, o 

projeto de implantação é considerado uma trajetória sem fim. Atualmente, o 

processo está em fase de melhorias e aperfeiçoamento contínuo. Os principais 

resultados até agora foram obtidos em todas as áreas da empresa. Em recursos 

humanos, houve redução de 216 colaboradores, equivalente a 47 %. Entre 

superintendentes e gerentes, a redução foi de 36%, passando de 33 para 21 

profissionais. Na tesouraria, a centralização de pagamentos resultou em ganho de 

um dia nos pagamentos a fornecedores e pagamentos da folha, com a implantação 

de pagamento eletrônico. Na contabilidade, foram evitados custos e reduzidos os 

tributos, além da uniformização de contas e procedimentos, e treinamento de 180 

profissionais pela área fiscal. Na área de TI, o principal ganho é relacionado à 

redução de terceirização em 30% e uniformização de sistemas técnicos. Em 

suprimentos, houve economias nas compras, ganhos expressivos nas licitações 

internacionais, crescente atendimento às demandas da geração e logística 

terceirizada. Em relação à infraestrutura, houve padronização da frota, aquisição 

integrada, economia nas viagens, venda de 12 imóveis em 2007 e processamento 

da folha de pagamento centralizado. 

 

 
Rhodia 

 

No caso da Rhodia, o diretor mundial de infraestrutura de TI da empresa, 

Márcio Antonio Cardoso Silva, e o gerente de sistemas de informação da Rhodia 

América Latina, Jair Ivan Buzzo, contam que houve um planejamento estratégico de 

médio e longo prazo, iniciado em 2000 com ações evolutivas sendo gerenciadas 

mundialmente. A transição foi planejada de acordo com as necessidades da 

empresa e na velocidade adequada para não criar rupturas no processo. Foi feito o 

redesenho da organização mundial e dos processos com as suas etapas de 

transição claramente definidas. Houve internacionalização de membros da equipe 

brasileira para aquisição de experiência, conhecimento e preparação para o 

gerenciamento do CSC. “Acima de tudo, houve visão de futuro e firmeza de 
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propósito, negociando, passo a passo, as mudanças necessárias”, observou Buzzo. 

Com isso, os principais resultados foram a evolução mundial na utilização e 

disseminação de processos standards e best class; e uma organização enxuta e 

otimizada, com consequente redução de custos operacionais. Eles citaram ainda 

integração mundial na utilização de ferramentas comuns e criação de uma 

linguagem comum global para a empresa. “Um cliente ou produto tem a mesma 

base de dados e/ou especificação em todo o mundo”, explica Buzzo. Outros 

benefícios foram a homogeneização do conhecimento e o desenvolvimento de 

competências core para a empresa, agilidade no atendimento, e criação de 

oportunidades  para a utilização  de processos de alta performance em mais de um 

país. “Os benefícios advieram naturalmente do novo contexto de CSC trabalhando 

mundialmente. Existe uma nova organização que melhora sensivelmente as 

oportunidades de carreira para os integrantes do CSC. Percebemos igualmente uma 

evolução drástica de conhecimentos na medida em que se trabalha com foco 

mundial conhecendo as especificidades da empresa em vários países no mundo.  

 

Com relação aos serviços, há um bom equilíbrio entre aquilo que faz sentido 

ser centralizado (padrões, sistemas comuns, economia de escala em serviços de 

infraestrutura) e descentralizado (definição de prioridades, alinhamento com as 

unidades de negócio)”.  

 

No processo que levou cerca de cinco anos, foram feitos ajustes na 

governança, de contabilização e alocação de custos, organização das equipes em 

cada país, adaptação das equipes ao trabalho multirregional, multicultural e viagens 

constantes.  

 

A Rhodia iniciou a criação do CSC pelas equipes de infraestrutura, segurança 

e qualidade; aplicações e data warehouses. Recentemente, as equipes de 

informática, suporte à engenharia e centros de pesquisa integraram-se à 

organização global e compartilhada. 
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Tgestiona 
 

A Tgestiona nasceu como o CSC do Grupo Telefonica. Como uma estratégia 

de crescimento e desenvolvimento, passou a oferecer o serviço para outras 

empresas, além do grupo, e está se transformando em uma empresa de 

terceirização. O processo de transição teve início em 2001. O diretor geral da 

empresa, Clovis Travassos, conta que a Tgestiona foi criada principalmente 

atendendo à Telefonica São Paulo. Depois, cada empresa que aderia à Tgestiona 

tinha seu processo de transição especificamente tratado. O processo de transição 

do Grupo Telefonica durou cerca de dois anos, em uma sequência de transições 

com prazo de migração entre três a quatro meses para cada empresa. Travassos 

observa que o grupo adotou como estratégia a manutenção dos funcionários que 

faziam o trabalho anteriormente. “Como a nossa opção foi pela manutenção do 

conhecimento, não tivemos problemas no processo de transição porque as pessoas 

eram as mesmas que já faziam o trabalho para a Telefonica São Paulo. Com isso, 

não tivemos crise de atendimento”, lembra. A decisão de criar uma empresa 

independente foi tomada por questões regulatórias.  

 

De acordo com Travassos, o modelo conceitual mostra que o ideal é a criação 

de uma empresa independente, mas no Brasil as empresas não costumam fazer 

isso em função do modelo tributário.  

 

 

Votorantim 
 

No caso da Votorantim, a transição começou em setembro de 2004, como 

uma evolução da centralização das atividades administrativas de uma das unidades 

da Votorantim Cimentos. Assim, o conceito de serviços compartilhados espalhou-se 

para as outras empresas do grupo. “Não foi um processo fácil, pois não existe 

processo de shared fácil. Não são processos simples e ainda não está acabado 

porque não são todas as empresas do grupo que migraram para o CSC”, observa o 

diretor corporativo de controladoria e serviços compartilhados da Votorantim, Luiz 

Caruso, citando as duas últimas empresas do grupo que estão em processo de 

migração.  
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Observa-se que mesmo após alguns anos de seu surgimento no Brasil, a 

prática de CSC ainda continua sendo considerada uma fonte de criação de valor 

agregado para empresas brasileiras.  No entanto, para a criação desse valor alguns 

aspectos devem ser levados em consideração, durante o processo de planejamento 

e implementação de um CSC.     

 

Apresentaremos alguns desses aspectos:  

 

 

2.3. A importância de um mapeamento prévio do ambiente e suas 
particularidades operacionais  

 
A implementação de um CSC pode ser complexa devido ao volume de 

informações e processos a serem transferidos para uma única área ou unidade de 

negócio, principalmente quando o CSC trabalhar para mais de uma unidade de 

negócio do grupo. Daí, justifica-se a necessidade e importância de um mapeamento 

prévio do ambiente operacional e suas respectivas particularidades operacionais.  

 

Entende-se que o processo de mapeamento passa por três etapas: (I) 

Levantamento operacional; (II) Diagnóstico das particularidades operacionais; e (III) 

A implantação propriamente dita.  

 

Na fase de levantamento operacional são mapeados todos os processos e 

regras atuais, os esforços envolvidos em cada atividade e os indicadores da 

performance atual para balizar a nova proposição. Isso serve também para 

comparações futuras do antes e depois.  

 

Na segunda fase, são identificados fraquezas aparentes no processo atual, 

modelo de CSC, escopo dos serviços, pontos de controle interno, custos, prazos, 

produto final dos serviços, responsabilidades, treinamento específico do pessoal, 

necessidade de parametrização e customizações de sistemas integrados, entre 

outros recursos necessários para continuidade dos serviços dentro de um melhor 

nível de qualidade. Ainda nessa fase de mapeamento e diagnóstico, deve-se 

identificar também possíveis gargalos ou problemas que possam comprometer a 
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transferência dos serviços para o CSC, com isso,  são evitados ou minimizados 

riscos de insucessos na fase de transição.   

 

A terceira fase é a implantação propriamente dia, momento onde as ações 

deverão ser colocadas em prática de acordo com planejamento estabelecido nas 

fases anteriores. Naturalmente, no decorrer do processo prático, ainda poderão 

surgir ajustamentos a fim de melhor acomodar determinadas situações, que, por 

ventura, não foram previstas anteriormente.  

 

Segundo Brochini da empresa Deloitte em mesma entrevista concedida a 

revista IBEFnews4, a transição passa por ondas de implementação. De acordo com 

ele, a primeira é focada em serviços operacionais, quando se centraliza e padroniza 

processos e sistemas, buscando economia de escala. A segunda onda, é a 

tendência de que o CSC passe a oferecer maior valor analítico e estratégico para a 

corporação, auxiliando na tomada de decisões da unidade de negócio.  

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pela empresa Deloitte (2007)5, 

apurou-se que dentro das áreas mais envolvidas no processo de transferência para 

um CSC, a financeira é líder com 89%, conforme o quadro : 
 

Área da empresa Porcentagem de empresas 
que usam CSCs 

Atividades concentradas nos 
CSCs 

Financeira 89% 

 

Contas a pagar e a receber, 
ativos fixos, livro razão, 
tesouraria, cobrança, crédito, 
auditoria interna e impostos. 

Recursos humanos 70% 

 

Folha de pagamento, 
administração de pessoal, 
viagens e realocações. 

Cadeia de suprimentos 53% 

 

Suprimento de produtos, 
cadastros, planejamento e 
logística. 

 

                                                 
4 Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Revista IBEFNEWS: compartilhar para somar; junho-
2008.   
5 Pesquisa global revela (2007): consolidação da prática de serviços compartilhados em grandes 
empresas. Disponível em  <http:/www.deloitte.com/publicações/2007/pesquisa_CSCs.pdf> acesso 
em: 09 de maio 2009. 
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Área da empresa Porcentagem de empresas 
que usam CSCs 

Atividades concentradas nos 
CSCs 

Funções administrativas 44% 

 

Questões jurídicas, assuntos 
corporativos, relações com 
governos, infraestrutura, 
serviços ao consumidor e 
cadastros. 

Tecnologia 42% 

 

Central de dados, suporte de 
informática, aquisição de TI e 
governança corporativa. 

 
Fonte: Deloitte (2007). 
 

O mais importante a ser comentado, acerca dos resultados apresentados 

anteriormente, é que as empresas não devem seguir uma mesma ordem cronológica 

de implementação, ou seja, partindo primeiramente da área financeira. Isso porque 

cada empresa tem suas particularidades operacionais e essa área, por representar 

forte ponto de controle interno e também por ser sensível a mudanças repentinas, 

poderá comprometer todo o processo de migração das demais áreas para um CSC. 

Assim, é reforçada a importância de um mapeamento prévio. Essa etapa é crucial 

para o sucesso, pois auxiliará na identificação de quais áreas estarão preparadas ou 

suficientemente maduras para uma transferência dos serviços e, neste caso, pode 

não ser a área financeira.  

 

Um mapeamento através da elaboração de fluxogramas poderá contribuir 

para uma melhor visibilidade e compreensão a cerca do processo. Além disso, acaba 

se tornando uma ótima oportunidade para refinar a estimativa de benefícios, que 

parte será atingida pela consolidação de funções e parte pelo redesenho dos 

processos que serão operados na Central.  

 

 

2.4. CSC e Outsourcing: Aspectos importantes para compartilhar soluções  
  

A prática de terceirização como um processo ou uma técnica administrativa 

surgiu logo após o início da II Guerra Mundial, quando as indústrias bélicas norte- 

americanas passaram a delegar algumas atividades para empresas prestadoras de 
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serviços, pois desejavam concentrar-se na atividade principal de desenvolvimento e 

produção de armamentos (GIOSA, 1994, p.81). 

 

Mais tarde, a terceirização ficou conhecida como outsourcing e teve maior 

ênfase após o período de crescimento da economia brasileira durante os anos 70, 

quando a realidade e resultados econômicos passaram a indicar que o crescimento 

anterior,  com base na inflação e endividamento das empresas, não possuía bases e 

fundamentos sólidos para assegurar um crescimento sustentado. Até então, o tempo 

dos profissionais era quase que totalmente dedicado aos exercícios de simulação 

para compensar ou minimizar os custos financeiros, em função da desvalorização da 

moeda, sem condições de se preocupar com medidas de racionalização ou 

produtividade que pudessem resultar em melhoria real de rentabilidade. Em meados 

da década de 80, surgiram, então, as primeiras preocupações no sentido de reduzir 

os custos e consequentemente melhorar a produtividade. As ações pioneiras 

direcionadas à terceirização de serviços ocorreram na área de produção-

manufatura, quando as empresas passaram a identificar parceiros de negócios que 

pudessem produzir parte de seus componentes com qualidade assegurada e a 

custos mais baixos.  

 

Algumas vantagens de redução de custos com a terceirização ocorreram 

principalmente nas despesas de overhead e menores salários e benefícios pagos 

pelos fornecedores, quando comparados com as empresas multinacionais, além  da 

possibilidade de maior sinergia e produtividade no aumento da produção dos 

fornecedores no atendimento a outros clientes de terceirização. Como essa prática 

coincidiu também na década de 80 com as primeiras iniciativas na adoção dos 

princípios de gerenciamento de inventários denominados Kanban e Just in Time, as 

empresas tiveram que, de certa forma, “ajudar” e garantir que seus parceiros e 

fornecedores adotassem essas mesmas práticas de gerenciamento de inventários, 

além dos quesitos de qualidade total. É importante considerar também que a 

decisão de empresas multinacionais de grande porte, em terceirizar a produção de 

seus componentes, beneficiou várias empresas brasileiras de pequeno porte pela 

adoção das práticas de gerenciamento de inventários e melhoria da produtividade 

como antídoto a uma inflação galopante vigente na época.  
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Ao longo do tempo, ficou evidente a necessidade de uma maior 

especialização das atividades financeiro-administrativas, sem, contudo, perder o 

foco na qualidade e redução de custos. Nesse sentido, alguns profissionais, 

advindos de companhias e auditorias multinacionais, criaram e consolidaram as 

primeiras empresas de terceirização, tendo como princípio básico o uso da 

experiência e da especialização e a diluição dos encargos e despesas de overhead 

(espaço, utilidades, sistemas, mobiliário etc.) no atendimento a vários clientes, 

possibilitando assim, a prestação de serviços de melhor qualidade e custos 

reduzidos, podendo até ser menores do que aqueles que seriam realizados pelos 

próprios clientes. Entendemos que outra regra importante no sucesso de uma 

adequada prestação de serviços é a necessidade de assegurar que a “A prática de 

terceirizar não é transferir problemas e sim agregar soluções e benefícios...”. 

(CANDIDO VALLE NETO)6  

 

No sentido de assegurar um atendimento direcionado às reais necessidades 

dos clientes, as empresas prestadoras de serviços têm desenvolvido 

antecipadamente um diagnóstico específico de cada provável cliente para identificar 

as dificuldades e adotar de forma objetiva o melhor critério de terceirização dos 

serviços. Em alguns casos, a solução do problema não está na terceirização das 

atividades, e sim na necessidade de reestruturar processos e rotinas internas de 

forma a racionalizar tarefas e assegurar a acuracidade do registro das transações. 

Em função disso, a consultoria na revisão e implantação de procedimentos, 

controles internos e rotinas de trabalho passou a ser um novo produto oferecido 

pelas empresas de terceirização como “Projetos Especiais”. Após essa fase, que 

caracterizou a redução de custos como principal razão para terceirizar os serviços 

administrativos, as matrizes/headquarters se deram conta de que a qualidade dos 

serviços prestados exigia também das empresas prestadoras de serviços uma 

participação e comprometimento total de seus profissionais com a acuracidade dos 

números e informações geradas por meio dos relatórios financeiros. Em alguns 

casos, o prestador de serviços passou a exercer a função de Controller, discutindo 

diretamente com a Matriz os resultados apurados pela Companhia no Brasil. 

 

                                                 
6 Candido Valle Neto (ex-sócio da Ernst & Young unidade BPO – Business Process Outsourcing em 
seminário interno).  
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É importante ressaltar a preocupação das empresas prestadoras de serviços 

em não confundir o comprometimento de seus funcionários com a gestão dos 

negócios de seus clientes, evitando assim um conflito perigoso de interesse. Neste 

momento, em que as empresas de terceirização passaram a ter um envolvimento 

mais efetivo e comprometido com a transparência e qualidade dos resultados 

gerados, com total independência na emissão dos relatórios, ficaram claramente 

caracterizados a missão e o papel da terceirização de serviços-outsourcing como 

uma prática adequada e até necessária no mercado e totalmente diferenciada. Com 

a preocupação de atender os clientes na forma de Tailormade, as empresas 

passaram a propor a terceirização dos serviços em seus próprios escritórios (in 

office) ou no escritório dos clientes (in house). Em função disso, as empresas de 

terceirização foram obrigadas a implantar estruturas adequadas de informática/ERP 

system, no sentido de possibilitar a integração das operações e lançamentos 

contábeis por intermédio da comunicação eletrônica.  

 

Segundo Schulman, 

 
“serviços compartilhados e serviços terceirizados são os dois lados da 
mesma moeda. Depois que todos dos dados tiverem sido coletados e 
analisados, a questão final a ser feita é: terceirizar ou fazer uma 
“terceirização interna” dentro de uma operação de serviços compartilhados”. 
(SCHULMAN et al. 2001 p.95) 

 

Para Silva:  

 
“Quando determinada empresa decide que algo precisa ser feito em relação 
às suas atividades de apoio e retaguarda no sentido de reduzir gastos, 
otimizar tempo de processamento e melhorar a qualidade, obtendo com isso 
eficiência e, conseqüentemente, aumentando a eficácia, ela tem duas 
saídas: uma delas é a implementação dos Serviços Compartilhados, a 
outra, a terceirização. A diferença básica entre elas é que enquanto a 
segunda  consiste em entregar parte das atividades ou até mesmo uma 
área inteira para outra empresa especializada no serviço conduzir, a 
primeira consiste numa “terceirização interna”, onde as atividades 
realizadas de forma descentralizada através da  organização são 
concentradas em um mesmo ambiente para serem compartilhadas com as 
demais unidades de negócio da empresa, sendo os recursos utilizados, 
neste caso, os da própria empresa”. (2005 p. 53) 

 

O fato é que as empresas que terceirizam os serviços exploram uma atividade 

obrigatoriamente lucrativa, sob efeito da relação custo, volume e lucro e a partir de 

um determinado número de clientes, quanto mais melhor. No caso da terceirização 
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interna, existe um grande conflito de hierarquia, independência; e no caso da 

cobrança dos serviços, como vimos anteriormente, na maioria dos casos é por meio 

do repasse integral de custo.   

 

Entende-se que nesse contexto fica evidente que seria muito mais atraente 

para uma determinada empresa terceirizar os serviços, desde que os honorários 

fossem inferiores ao custo de manutenção da terceirização interna. Além disso, 

preservaria a independência dos serviços. Outro aspecto é o fato terceirização já 

representar um forte ponto de controle interno, principalmente em áreas como 

financeiras, folha de pagamento, entre outras. Para alguns, a terceirização pode 

representar uma ameaça em virtude da descentralização das informações e pela 

impressão de perda das informações que antes estavam sob seu teto. Ainda assim, 

em função dessas ponderações, fica a seguinte questão: - Por que então muitas 

empresas estão inclinadas à terceirização interna por meio do CSC? Qual a 

verdadeira vantagem? As respostas para essas questões são objetivas, entre 

outras, destacamos as seguintes: (I) Não terceirizar com terceiros significa estimular 

o seu próprio negócio e não o negócio alheio, é possível o aproveitamento e 

administração dos recursos humanos de acordo com sua necessidade e 

conveniência, ao contrário existiriam demissões pela terceirização externa, etc; (II) 

Na maioria dos casos, dependendo do pool/quantidade de empresas do grupo que 

utilizará os serviços, é muito mais vantajoso e econômico ter sua própria estrutura, 

pois a relação de custo, volume, lucro é muito mais suave do que com terceiros. 

 

Para Schulman existem três níveis para terceirização:  

 
(I) Atividades operacionais rotineiras a exemplo: contas a receber, pagar 
faturamento, cobrança etc, estas podem sempre ser terceirizadas por 
completo; (II) Atividades de ordem táticas ou nível intermediário a exemplo 
de relatórios administrativos e controles – orçamentos, índices de 
performance etc; (III) Nível mais alto, envolve a tomada de decisão nos 
negócios, estes são puramente estratégicos e devem permanecer com a 
empresa.  (SCHULMAN et. al. 2001 p.96) 

 

Nessas situações, caberá o gestor avaliar e ponderar os cenários a fim de 

uma melhor alternativa parcial ou total.  
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Alguns fatores positivos podem ser promovidos pela terceirização, conforme 

demonstra a figura: 

 
 

Figura 3 – Fatores para terceirização   
Fonte: Elaborado pelo Autor.   
 
 
 

Apenas a título de ilustração, comentaremos alguns destes fatores positivos: 

 

Segregação de funções: Os trabalhos são desenvolvidos em ambiente 

externo da empresa, assim, há a preservação da segregação de funções.  
 

Foco Estratégico: Com a terceirização de determinadas atividades, é 

possível liberar a empresa para que se concentre mais em seu objetivo principal ou 

foco estratégico.    

 

Tecnologia: Os investimentos em tecnologia de determinada atividade 

terceirizada ficam por conta do fornecedor dos serviços, evitando investimentos por 

parte da empresa. 
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Economia de Custos: Expectativa da redução de custos pela eliminação de 

retrabalhos internos, investimentos em tecnologia, etc. 

 
Confidencialidade: Com a terceirização, é possível preservar a 

confidencialidade de determinadas informações, evitando possível vazamento ou 

circularização interna, etc. Poderá assim, ser evitado possível vazamento ou 

circulação interna, etc.  

 

Minimizar Riscos: Os riscos podem ser transferidos ou compartilhados com 

terceiro.   

 

Melhores Práticas: Domínio da melhores práticas em virtude da terceirização 

ser a atividade-fim da empresa terceirizadora.    

   

Controle Interno: A terceirização, por si própria, já representa um forte ponto 

de controle interno, isso porque os serviços são realizados por terceiros 

independentes.   

 
Qualidade: Pelos fatores já expostos anteriormente, espera-se que os 

serviços terceirizados apresentem um nível de qualidade satisfatório.  

 

 

2.5. TI - Um importante aliado no processo de implementação e controle  
 

Ao longo das últimas décadas, a área de Tecnologia da Informação, também 

denominada como TI, tem ganhado mais espaço e importância no mundo 

corporativo e acabou se transformando numa importante aliada das empresas. Num 

primeiro momento, por volta da década de 70, onde os sistemas contribuíram para 

um melhor controle e planejamento de matérias envolvendo o processo produtivo; 

posteriormente na década de 80, adicionou o avanço relacionado vendas e clientes; 

e mais recentemente na década de 90, a introdução do ERP (Enterprise Resource 

Planning), que conecta todas as operações de TI da empresa por meio de 

processadores distribuídos em uma rede eletrônica. Além desses, houve outros 

avanços tecnológicos.  
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No caso dos centros de serviços compartilhados, também não poderia ser 

diferente, sua contribuição é reconhecida, pois proporcionou a integração das 

unidades de negócios com as áreas de suporte e a automatização de 

procedimentos, além da eliminação de entrada de dados manuais e retrabalhos.   

 
“Grandes empresas combinaram com sucesso a implementação do 
software ERP com a criação da operação de serviços compartilhados 
visando maiores economias de custos”. (SCHULMAN et al. 2001 p.86).  

 

Já para Bergeron, 

 
“A premissa dos serviços compartilhados é a de que eles pode reduzir 
gastos e aumentar a qualidade do serviço, contudo, para tomar essa 
premissa realidade, virtualmente sempre será requerido investimento em 
tecnologia da informação”. (2003, p.147) 

 

 A ideia de quanto mais investimento em tecnologia  poderia se melhor 

colocada   em alguns casos, pois o grande segredo por detrás desses investimentos 

pode estar concentrado na capacidade de seus gestores e usuários em identificar as 

reais necessidades da empresa, para que então, possam melhor direcionar seus 

investimentos.  

 

O processo de avaliação para aquisição de um ERP pode ser uma tarefa 

difícil e exaustiva para as empresas, pois diversos fatores estratégicos, táticos e 

operacionais devem ser levados em consideração antes da aquisição do sistema. 

Esse processo deve ser o mais rigoroso possível, pois deverá apresentar, entre 

outros, o nível de aderência do sistema com relação às reais necessidades da 

empresa de modo que seja possível descartar customizações ou ainda aquisição de 

soluções complementares fora do sistema integrado, evitando assim, conflitos de 

sistemas, desvios de projeto e até mesmo desperdícios de recursos.  

 

Por essas e outras razões foi que também os CSC´s ganharam força, pois 

dentro de sua filosofia de transferência das atividades de apoio, cada unidade de 

negócio pode dedicar-se a investimentos de TI exclusivamente a sua atividade 

estratégica ou principal, deixando assim, o resto por conta dos centros de serviços 

compartilhados, que dominam muito bem estas particularidades operacionais por 
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possuem domínio das melhores práticas para informatização dos processos 

operacionais.  

 

Investimento em tecnologia certamente poderá apresentar muitos benefícios, 

mas antes de qualquer processo de implementação deve ser indicado um líder ou 

um responsável pelo projeto, que por sua vez, deve encomendar um estudo 

minucioso a respeito das reais necessidades da empresa. Por isso, é reforçada a 

necessidade de um mapeamento prévio para identificar os gargalos e pontos de 

melhoria, que o sistema beneficiará a empresa ou atividade em questão, pois de 

outra forma, aquilo que era executado de modo manual ou incorreto na empresa 

continuará sendo realizado pelo CSC, por meio do sistema integrado, só que  a 

diferença é que será executado com mais agilidade. Em outras palavras; é preciso 

saber quais atividades da empresa estão preparadas para serem transferidas, e não 

simplesmente transferi-las para o CSC, pois do contrário, o sucesso da implantação 

poderá ser seriamente comprometido.  

 

É importante ressaltar que acima de tudo a principal filosofia dos centros de 

serviços compartilhados deve ser a de compartilhar soluções e não de transferir 

problemas.  

 

 

2.6. Aspectos legais e tributários de um CSC 
 

Depois de superadas algumas etapas do processo de planejamento de um 

centro de serviços compartilhados, inevitavelmente esse tema é objeto de discussão 

por abranger aspectos legais e tributários envolvendo possível abertura de uma 

nova empresa “entidade legal” para gerir as atividades do CSC ou ainda como 

opção, apenas permanecer com uma estrutura física segregada, mas sem envolver 

aspectos legais.  

 

Para Schulman, 

 
“embora que você queira minimizar a burocracia e os custos na 
implementação de uma operação de serviços compartilhados, assim como 
ser um “jogador de equipe”, você pode ficar de mãos atadas se escolher 
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coabitar em uma entidade jurídica existente dentro da família da 
corporação. Por esta razão, sempre que for politicamente possível dentro da 
corporação, estabeleça uma entidade jurídica separada por região e opere o 
“negócio” de serviços compartilhados com a mesma autonomia e liberdade 
que qualquer unidade de negócios estratégica e sua liderança têm”. 
SCHULMAN et al. 2001 p.149) 

 

Dentro do curso natural do processo de implantação de um centro de serviços 

compartilhados, a empresa pode optar por separar fisicamente o CSC das demais 

áreas, isso porque a separação física por si só pode representar um forte ponto de 

controle interno e também contribuir no processo de adaptação de seus 

colaboradores frente as suas novas funções, responsabilidades, entre outros fatores. 

Tal fato acontece quando os colaboradores são reaproveitados de outros 

departamentos da própria empresa.  Depois de decidido pela separação da estrutura 

física restam alguns aspectos a serem observados:  

 

a. Abertura de uma nova entidade jurídica perante as autoridades 

governamentais; 

b. Estrutura de pessoal para a nova entidade jurídica CSC; 

c. Relacionamento com fornecedores; 

d. Faturamento dos serviços prestados; 

e. Aspectos contábeis e fiscais. 

 

a. Abertura de uma nova entidade jurídica perante as autoridades 
governamentais: 

 

Para abertura de uma nova entidade jurídica, deverá ser providenciada uma 

edição no atual contrato social da entidade, prevendo a abertura de uma filial 

com objetivos específicos de prestação de serviços, como uma central de 

serviços compartilhados para atendimento as demais empresas do grupo, 

podendo ser ampliado terceiros (se for o caso). Ou ainda, ao invés da 

abertura de uma filial, poderá ser aberta uma empresa completamente 

independente, para isso, devem ser observados alguns aspectos de ordem 

legal. 
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A partir da obtenção de todos os registros legais, a empresa estará apta para 

se relacionar com clientes internos e externos, fornecedores, estrutura de 

pessoal, entre outros. 

 
 

b. Estrutura de pessoal para a nova entidade jurídica CSC 
 

Em função da abertura da nova entidade jurídica, será necessário a 

reorganização e seleção do pessoal para compor o time da central de 

serviços compartilhados. O ingresso do pessoal para a nova estrutura poderá 

ser por meio de  duas formas: (I) Captação e contratação de novos 

profissionais no mercado; (II) Aproveitamento de parte da estrutura atual da 

empresa. Nos casos de captação e contratação de novos profissionais não 

haverá impacto de ordem legal trabalhista-tributária. Já nos casos em que 

parte da estrutura do pessoal será aproveitada pela nova entidade jurídica, 

então, serão pontuados alguns aspectos de ordem legal trabalhista-tributária, 

pois os colaboradores não poderão ingressar numa nova empresa sem que 

seus vínculos empregatícios sejam encerrados na então atual empresa. Neste 

momento, a empresa terá um gasto com verbas rescisórias, que poderá 

impactar relevantemente seu caixa, assim, realizando antecipadamente as 

provisões trabalhistas e não haverá uma contrapartida de reposição de caixa 

imediata, pois os benefícios futuros ficarão com o CSC. Já do lado do CSC, 

deverão absorver dali para frente os custos e despesas com pessoal.  

 

 

c. Relacionamento com fornecedores 
 

A estrutura de fornecedores poderá ser aproveitada pela nova entidade 

jurídica, mas haverá a necessidade de firmar novos contratos de fornecimento 

de produtos e serviços.  Em situações como essas, a nova entidade jurídica, 

que agora passará a ser representada pelo CSC, poderá centralizar todas as 

compras de produtos e serviços das demais empresas do grupo, 

barganhando melhores preços em função do volume de negócios que 

poderão ser gerados.  
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d. Faturamento dos serviços prestados 
 

O faturamento dos serviços prestados num centro de serviços compartilhados 

ainda é um tema bastante polêmico, pois como vimos anteriormente, a 

maioria dos centros de serviços compartilhados adota a prática de repasse do 

custo integral, contrariando sua real independência financeiro-econômica, isto 

do ponto de vista da criação de uma nova entidade jurídica.  

 

Outro fator bastante discutido é a questão tributária que envolve os impostos 

incidentes sobre o faturamento real das operações.   

 

Segundo Schulman, 
 
“geralmente as considerações tributárias impõem a necessidade de fazer 
uma remarcação7 nos custos para que a operação de serviços 
compartilhados se torne um centro lucrativo”. (SCHULMAN et al. 2001 
p.151) 

 

Entende-se que o estímulo de faturamento com reserva de lucro numa central 

de serviços compartilhados, onde não se prestam serviços para clientes 

externos, pode desestimular a operação. Esta questão será abordada em 

detalhes no próximo capítulo..   

 

 

e. Aspectos contábeis e fiscais 
 

Tanto do ponto de vista da criação de uma nova entidade jurídica, que pode 

ser uma filial ou não, ou ainda, apenas uma estrutura física segregada, alguns 

aspectos contábeis e fiscais devem ser levados em consideração:  

 

• Nova entidade jurídica: No caso da constituição de uma nova 

entidade jurídica, devem ser registradas as operações da nova 

atividade, de maneira isolada das demais empresas do grupo, ou 

seja, deverão ser mantidos novos livros contábeis, fiscais e 
                                                 
7  Pode-se entender como revisão de custos.    
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atendimento às obrigações fiscais principais e acessórias em 

separado. Os resultados poderão ser consolidados pelo grupo de 

maneira gerencia; 

 

• Filial: As operações também devem ser mantidas de maneira 

isolada, juntamente com os livros contábeis, fiscais e obrigações 

fiscais. Em alguns casos, os impostos podem ser consolidados pela 

empresa “matriz” e os resultados também consolidados de maneira 

automática, conforme previsão legal;  

   

• Estrutura física segregada: As operações e os livros contábeis, 

fiscais e obrigações acessórias serão mantidos pela empresa atual, 

não havendo necessidade de manutenção em separado; isso 

porque as operações do CSC são registradas como custos e 

despesas fixas, assim não refletindo adequadamente os resultados 

proporcionados pela atividade de um centro de serviços 

compartilhados.  

 

Independentemente de qual seja a escolha, percebe-se a existência de 

aspectos legais, tributários, contábeis e fiscais, que merecem atenção especial no 

processo decisorial para criação de CSC.  Além disso, duas prováveis opções: A 

primeira, é a criação de uma nova entidade jurídica, que por sua vez, apresentará 

uma estrutura independente e autônoma, que sobreviverá através dos recursos 

providos pela prestação de serviços as demais unidades de negócios e, ao mesmo 

tempo, assumirá todas as responsabilidades provenientes de uma pessoa jurídica, 

conforme demonstrado anteriormente. Já a segunda opção, que seria a criação de 

um centro de serviços compartilhados apenas fisicamente, sem envolver uma nova 

entidade jurídica, é possível perceber muitas conveniências e comodidades que vão 

desde o aproveitamento de toda infraestrutura material, de pessoal e tecnológica, 

além da sua completa dependência financeira.  Ambas as opções apresentam 

vantagens e desvantagens, caberá a cada empresa avaliá-las para fins de tomada 

de decisão.   
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2.7. Principais Benefícios e Alertas 
 

Segundo Schulman et al. (2001 p.3), indiretamente ao explicar a definição do 

que vem a ser serviços compartilhados, destaca previamente alguns benefícios 

relacionados com a implementação de um CSC. Vejamos: 

 

a) Acrescentar valor à empresa; 

b) Buscar conhecimento estratégico; 

c) Criar nova responsabilidade de gerenciamento; 

d) Focar nos serviços de suporte; 

e) Permitir que as unidades de negócio foquem nos aspectos estratégicos 

das operações; 

f) Transferir atividades secundárias das unidades de negócios para os 

processos principais dos serviços compartilhados; 

g) Fornecer atividades de suporte a custos baixos com altos níveis de 

serviço; 

h) Alavancar investimentos tecnológicos; 

i) Focar na melhoria contínua. 

 

Apesar de alguns itens acima parecerem elementares na visão do 

empresariado, é possível notar que o autor busca reforçar sua importância ou 

necessidade de concentração de esforços, a fim de gerar benefícios, tanto tangíveis 

como intangíveis a curto, médio e longo prazo. De uma forma geral, entendemos 

que os principais benefícios estariam diretamente ligados ao processo de redução 

de custos, liberação para foco na atividade principal, melhoria do nível de serviços, 

almejando melhoria contínua e tornando a empresa mais enxuta e competitiva. 

 

De acordo com Schulman, os benefícios poderiam também ser classificados 

da seguinte forma: 
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Alguns tangíveis 
 
• Alavancar compras por meio de fornecedores consolidados, a fim de 

negociar melhores condições e preços; 
• Melhorar o capital de giro a partir da padronização, concentração das 

atividades de tesouraria, bem como operando contas a receber, a pagar 
e administração do estoque em um centro de excelência. Isso cria 
economias de escalas e aumenta o controle com diminuição das 
despesas; 

• Aumentar a produtividade, fazendo mais com menos; 
• Consolidar a transação de clientes e vendedores comuns negociam com  

mais de uma unidade de negócio. Isso prepara para economias de 
escala e padronização de processos de desempenhos, que são 
pertinentes a esses clientes/ fornecedores. 

• Muitos dos benefícios são ampliados por meio da alavancagem da 
tecnologia.  

 
 
Alguns intangíveis 
 
• Promover a abordagem “uma empresa”. Isso pode ser visto 

internacionalmente, onde todos os empregados se sentem como 
membros de uma empresa, da mesma forma que os de fora a veem 
como uma entidade independente;  

• Dirigir esforços para  rapidamente transformar a empresa, com foco onde 
agrega mais valor ao negócio, 

• Proporcionar a manutenção efetiva dos processos de transação 
padronizados por toda a organização; 

• Alavancar e garantir a utilização de melhores práticas e, assim, da curva 
de aprendizado; 

• Melhorar a acuracidade e a uniformidade de informação. 
• Permitir que unidades de negócio foquem onde agregam valor e melhor 

serviço ao cliente; 
• Manutenção mais eficiente do padrão de “bloco de códigos” por 

intermédio da empresa. (SCHULMAN et al. 2001 p.16) 
 

Já com relação aos alertas, entendemos que muitos poderiam ser 

relacionados na medida em que um ou mais itens acima não fossem conduzidos 

adequadamente. Mas como não podemos ficar centrados num ambiente subjetivo, 

sem dúvida, um dos principais alertas seria para com o comprometimento da direção 

e alta gerência da empresa, no apoio ao processo de implantação do CSC, e na 

nomeação de um líder de projeto e, diga-se de passagem, de preferência com 

liderança reconhecida na organização, pois as resistências acontecem em razão da 

perda de poder, forte mudança cultural, possível perda de informações e 

consequentemente aumento aparente de custos, ou seja, caminho contrário à parte 

da proposta, que é justamente a redução de custos. Importante um líder com foco 

nos processos para evitar problemas e desvios e ao mesmo tempo conseguir extrair 

os verdadeiros benefícios de um CSC. Outro ponto essencial é o envolvimento da 
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área de informática, desde o início do projeto, para promover união harmoniosa 

entre as unidades, possibilitando as melhorias contínuas nos processos.   

 

 

2.8. Quando expandir os serviços a terceiros?  
 

Quando o centro de serviços compartilhados consegue gerir com eficiência e 

eficácia suas rotinas e metas internas, isso significa que sua estrutura física e 

tecnológica é autossuficiente e está preparada para expandir a solução a terceiros. 

Por outro lado, se o centro de serviços compartilhados não consegue atingir esse 

nível de eficiência e eficácia internamente, então, não se encontra preparado para 

expandir os serviços a terceiros.  

 

 Se houver o real interesse na expansão dos serviços a terceiros, o centro de 

serviços compartilhados deverá dispor de uma estrutura jurídica independente. Para 

isso, alguns aspectos devem ser observados, conforme mencionado anteriormente 

no item 2.6, da presente obra. Adicionalmente, deve ser confirmada  a expectativa 

de geração de resultados futuros provenientes que justifiquem a independência total 

do centro de serviços compartilhados. O mais importante disso tudo é o desafio de 

expansão dos serviços, sem comprometer a sua qualidade. A título de exemplo, 

poderíamos apresentar o caso da empresa T-Gestiona8, que nasceu como um CSC 

para atendimento das necessidades do grupo Telefonica e que depois passou a ser 

autossuficiente oferecendo serviços a terceiros. Pelas informações obtidas pela 

internet é possível entender que a empresa tem sido bastante sucedida em sua 

jornada profissional e atualmente já conta com a expansão do seu portfólio de 

serviços possuindo  soluções de logística e gestão de terceiros.   

 

 

 

 
                                                 

8 Em 2001, o Grupo Telefônica criou o seu centro de serviços compartilhados (CSC) cujo foco de 
atuação durante os cinco primeiros anos seria obter eficiência em serviços administrativos – 
econômico-financeiros, recursos humanos, imobiliário, tecnologia da informação e gestão logística. 
Disponível em: http://www.tgestiona.com.br/portaltg//default.aspx?idpagina=152. Acesso em: 19 de 
setembro de 2009. 
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2.9. Os acordos dos níveis de serviços  
 

Empresas que não fazem parte de um mesmo grupo econômico, ao se 

relacionarem comercialmente com outras empresas, formalizam seus acordos 

comerciais por meio de um contrato de prestação de serviços que reflita claramente 

os direitos e obrigações das partes envolvidas, evitando assim, possíveis 

desentendimentos e conflitos futuros.   

 

Empresas de um mesmo grupo econômico, quando se relacionam entre si, 

também podem formalizar os direitos e obrigações por intermédio de acordos dos 

níveis de serviços (ANS), com isso, obrigam a unidade prestadora de serviço interno 

a assegurar o mesmo nível de comprometimento e qualidade de um prestador de 

serviço externo.  

 

Esses acordos podem se enquadrar adequadamente na relação entre um 

centro de serviços compartilhados, que presta serviços a outras unidades de 

negócios, pois é possível estabelecer as fronteiras de responsabilidades, recursos, 

nível de qualidade, prazos etc. Em alguns casos, é possível também estabelecer o 

critério de remuneração pelos serviços prestados. Para isso, o nível de 

amadurecimento do CSC deve ser observado.    

 

A figura a seguir apresenta como esse processo pode ser realizado, partindo de 

um ANS inicial, já previstas possíveis métricas para o nível dos serviços, passando por 

relatórios de acompanhamento, análise dos serviços prestados, revisões dos pontos 

consensados no acordo inicial, etc.  

 

 
Figura 4 – Acordo dos Níveis de Serviços 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 



51 
 

 

2.10. CSC através de abordagens com foco similar de outros 
pesquisadores 

 

Desde seu surgimento no Brasil, a filosofia de CSC tem despertado bastante 

interesse para o empresariado em geral e acadêmicos. Seguindo uma tendência 

natural do processo de desenvolvimento e amadurecimento, existem olhares 

diferenciados para uma determinada questão, outras nem tanto, pontos de 

divergências que foram ao longo do tempo sendo desmistificados e outros ainda em 

processo de evolução.  

 

 Para enriquecer e melhor fundamentar os alicerces da presente pesquisa, 

destacam-se a seguir algumas obras de outros pesquisadores que influenciaram, 

contribuíram e motivaram a continuidade da pesquisa sobre o tema.  

 

 

2.10.1. Central de Serviços Compartilhados - Métricas e Resultados de   
implantação  

 

Para Santos, Márcia da Silva, dissertação defendida na PUC/SP em 2009, a 

escolha e adoção das métricas e indicadores desempenho são classificadas como 

sendo uma das últimas etapas do processo de implantação, por isso, seu grau de 

dificuldade e sensibilidade para a definição de quais serão os indicadores adotados 

para a medida dos resultados. Os indicadores de desempenho exercem um fator de 

grande relevância na gestão das empresas, pois demonstram a situação da 

empresa em relação aos seus objetivos estabelecidos frente aos macroprocessos, 

subprocessos e atividades.  

 

As métricas estão voltadas para medir:   

• Redução consistente dos custos unitários; 

• Evolução no padrão de atendimento de clientes e melhoria na satisfação 

dos clientes; 

• Melhoria consistente na qualidade de processos; 

• Melhoria no clima organizacional. 
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Ainda para Santos (2009), as métricas mais comuns podem ser classificadas 

da seguinte forma: 

• Por tempo; 

• Custo; 

• Pessoas; 

• Produto; 

•  Cliente; 

•  Processo; 

•  Gestão. 

 

Algumas vantagens:  

• Satisfação dos clientes; 

• Produtividade dos recursos; 

• Visibilidade das ações; 

• Gerenciamento. 

 

A pesquisa foi baseada por meio de estudo de caso onde foi possível 

demonstrar o resultado da aplicabilidade das métricas como forma de medição de 

resultado de implantação de uma central de serviços compartilhados. No seu 

decorrer, também foram apresentadas algumas métricas para medição de 

desempenho que a empresa poderia utilizar para medir seus resultados após 

implantação efetiva do CSC. Algumas sugestões foram apresentadas no que diz 

respeito à melhoria nas diretrizes iniciais com relação a recursos humanos, plano 

estratégico e redução de custos.  

 

A utilização das métricas para medição de resultados representa um avanço 

para gestão, por outro lado, é importante a consciência dos gestores quanto à 

calibragem das medidas, que deve ser de acordo com o grau de preparo e evolução 

da estrutura da empresa.    
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2.10.2.  A consolidação da prática de serviços compartilhados  
 

Martins, V.P e Amaral, F.P. (2008, p. 158-189)9. A padronização das 

atividades, utilizando as técnicas de análise de valor e o conhecimento acumulado, é 

fundamental para se estabelecer novos métodos de execução com aumento no nível 

de qualidade do serviço, considerando os fatores que poderão proporcionar 

economias em escala. 

 

Os autores ressaltam ainda a importância que a tecnologia da informação tem 

frente ao provimento de sistemas de suporte para a produção de serviços e além 

disso quanto aos meios que permitem o fluxo de informações entre o CSC e as 

unidades de negócio. Observam os benefícios oriundos da solução provida pela 

Web permitindo ao grupo empresarial ganhar a capacidade de obter mais 

informações de lugares com maior facilidade, além de proporcionar baixo custo com 

comunicação e até integra todos os envolvidos no processo.  

 

De acordo com os autores, a tecnologia acaba reposicionando a proposta de 

negócio para os CSC, em três direções: 

 

• Desvia o foco para uma eficiência crescente. A tecnologia baseada na 

Internet e na Intranet estende a gama de serviços que o CSC pode prestar; 

 

• Com a tecnologia WEB poderá ser mudada a natureza do próprio CSC, 

pois é provável que o segundo “C” desapareça do CSC – sendo virtual, 

uma rede compactada e integrada que não estará fisicamente em um só 

local; 

 

• O CSC poderá se tornar uma unidade separada, que prestará serviços a 

outras empresas, tornando-se uma ferramenta estratégica, oferecida de 

modo seletivo a parceiros comerciais preferenciais, ou simplesmente uma 

nova unidade geradora de lucro empresarial. 

                                                 
9 Vicente de Paula Martins; Francisco Piedade Amaral. eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de 
Negócios - ISSN 1809-0079  v. 4, n. 1, jan.-mar./2008, p. 158-189. Disponível em: 
http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/142.pdf. Acesso em: 14 de Outubro de 2009.  
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A habilidade de uma empresa em evoluir diretamente para um modelo virtual 

ou seguir etapas intermediárias irá depender da consistência da cultura, processos e 

sistemas preexistentes. Dependendo de como for tratada, a gestão de mudança fará 

o sucesso ou o fracasso da mudança para o modelo de serviços compartilhados. 

Como as organizações devem se adaptar para sua sobrevivência ao mundo dos 

negócios, muitas delas brevemente adotarão os CSC como uma prática de 

alavancagem e de otimização da sua performance. 

 

De acordo com os autores, a consolidação da prática de serviços 

compartilhados permitirá às organizações otimizar sua infraestrutura, reduzir custos, 

atuar com maior valor agregado e melhorar o retorno aos acionistas. Assim, um 

estudo aprofundado das particularidades operacionais deve ser levado em 

consideração, com respeito aos recursos disponíveis da empresa, pois a 

implantação de um CSC é só o primeiro passo do planejamento, consolidá-lo é o 

grande desafio.  

 

Nota-se que os autores tiveram uma visão bastante holística com relação ao 

futuro dos CSC´s, prevendo a possibilidade de utilização da Web para superar 

fronteiras físicas entre o CSC e as demais unidades de negócios.   

 
 

2.10.3. Serviços Compartilhados: Estudo de Caso em uma empresa de 
vitaminas – A área de custos no Brasil e a prestação de serviços para 
13 países da América Latina  

 
Faria, A.C e Gonçalves M.A, através de artigo10 publicado em anais do 

ENANPAD em 2006, teve por objetivo avaliar se os gestores e controllers de 

determinada empresa estavam satisfeitos com as informações recebidas por uma 

área de custos localizada no Brasil, que presta serviços compartilhados para 13 

países da América Latina, e se estava auxiliando ou comprometendo o processo de 

                                                 
10 Faria, Ana C; Goncalves, Marcio A. Serviços Compartilhados: Estudo de Caso em Uma Empresa 
de Vitaminas – A Área de Custos no Brasil e a Prestação de  Serviços para Treze Países da América 
Latina. Disponível em 
http://Servios%20compartilhados%20Estudo%20de%20caso%20em%20uma%20empresa%20de%20
vitaminas>.  Acesso em: 19 de Novembro de 2009. 
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tomada de decisão. A parte da metodologia aplicada foi um estudo de caso em uma 

empresa multinacional de vitaminas animais e humanas. Os resultados 

demonstraram que embora os clientes internos estivessem satisfeitos com as 

informações providas, ainda demandam revisões para adequação de suas 

necessidades, pois carecem de informações adicionais às que estão sendo 

desenvolvidas pela controladoria local ou pela própria área de negócio.  

 

É notório que o centro de serviços compartilhados tem conseguido atender às 

necessidades dos gestores (controllers). A pesquisa  demonstrou que ainda existem 

pontos de melhorias concentrados na necessidade de fornecimento de informações 

adicionais, o que pode ser entendido como  natural dentro de um contexto dinâmico 

e evolutivo.      

 

2.10.4. Estudo da estratégia de implementação e mensuração de 
desempenho de um centro de serviços compartilhados, em indústria 
de bens de consumo imediato, com a utilização do Balanced 

Scorecard    
 

De acordo com Silva, J.A.T,  com dissertação defendida na PUC/SP em 2005, 

por meio de estudo de caso, identificou que o Balance Scorecard (BSC) interligou a 

estratégia de implementação do CSC à estratégia corporativa da empresa, 

demonstrando que os objetivos eram comuns e se encaixavam fatores 

preponderantes para o sucesso na aceitação da decisão de mudança. A adoção do 

BSC, como instrumento de mensuração do desempenho da unidade administrativo-

financeira compartilhada, permitiu a sua gerência conduzir, ao longo de um ano, 

inúmeras ações em quatro expectativas distintas, que foram definidas no início de 

vida da nova unidade de negócio.  

 

Na expectativa do aprendizado e crescimento, o nível de conhecimento da 

equipe do Centro de Serviços Compartilhados cresceu em 33% em relação à 

capacidade dos funcionários em multiplicar o que sabiam, 15% em relação aos que 

estavam treinados para suas funções e, por consequência, caiu 34% em relação 

àqueles que não detinham o treinamento necessário para suas atribuições. Ainda 

nessa expectativa, o fator competência, que engloba características diversas do 
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empregado, apresentou 92% atendendo ou superando as perspectivas demandadas 

pela nova unidade de negócio.  

 

A evolução na expectativa do aprendizado e crescimento fez com que o 

Centro de Serviços Compartilhados elevasse a excelência operacional de seus 

processos internos por meio da implementação de 23 ações de melhorias 

(principalmente relacionadas à tecnologia da informação e criação de procedimentos 

operacionais), ampliasse o percentual de realização de metas individuais dos 

empregados em três pontos percentuais e reduzisse em sete pontos percentuais o 

percentual de produtos e serviços entregues fora do prazo. Com um maior grau de 

excelência operacional em seus processos internos, o CSC atendeu às exigências 

da expectativa dos parceiros, que passaram a perceber um grau de valor nos 

produtos e serviços recebidos que superava suas necessidades em 75% dos casos, 

atendendo nos demais 25%.  

 

Como consequência, o conceito médio atribuído pelos parceiros da estrutura 

administrativo-financeira compartilhada, ao avaliarem os quesitos qualidade, 

periodicidade e prazo, subiu de 7,9 para 9,5. Também em decorrência da elevação 

no nível dos processos internos e boa aceitação dos produtos e serviços do Centro 

de Serviços Compartilhados por seus parceiros, a expectativa financeira, após um 

ano de gestão sob os conceitos do Balanced Scorecard, apresentou resultados 

satisfatórios, com níveis de gastos mensais 13,2% abaixo do mercado de 

terceirização, 24,3% abaixo do orçamento previsto para a nova estrutura e 23,3% 

abaixo da base anterior.  

 

Adicionalmente aos resultados apresentados, os funcionários do CSC 

passaram a agir, em todos os aspectos inerentes às atividades ali concentradas, 

com foco no reflexo que suas ações trariam em cada uma das expectativas, visto 

que todos compreenderam e passaram a refletir sobre as relações de causa e efeito, 

ou seja, todos os colaboradores entenderam que a estratégia de implementação do 

CSC estava ligada a fatores mais importantes do que simplesmente à redução de 

gastos pelo corte de pessoal. 
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Foi claramente percebido que por intermédio da aplicação do BSC, as metas 

e objetivos foram alinhados, juntamente com o comprometimento dos colaboradores, 

proporcionando, assim, uma melhor conscientização e direcionamento dos esforços, 

ou seja, o BSC contribuiu para motivá-los e direcioná-los para que remassem no 

mesmo sentido.  
 
 

2.10.5. Impactos da implantação do centro de serviços compartilhados 
sobre o sistema de controles  

 

Pereira, N.A.F, com dissertação defendida na PUC/ Paraná em 2005,  

apresentou em seus estudos os impactos da implantação de CSC sobre os sistemas 

de controle interno.  

 

Apenas lembrando que para Almeida (1996, p.50) “controle interno representa 

em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os 

objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a 

administração na condução ordenada dos negócios da empresa”. 

 

O autor em seu estudo trata a central de serviços como parceira, e sob essa 

ótica,  é percebida a intenção de comprometimento, pois a partir do momento em 

que se desenvolve uma parceria, os dois lados têm que criar condições para 

alcançar os objetivos formalizados. A pesquisa trata ainda da função da CSC sobre 

outros controles internos porque estes são ferramentas essenciais no 

desenvolvimento dos trabalhos administrativos e financeiros.  

 

Com relação aos impactos da implantação do centro de serviços 

compartilhados, entendemos que os controles internos vão além da contribuição do 

desenvolvimento dos trabalhos administrativos e financeiros, pois podem abranger 

qualquer área ou departamento da empresa. Para isso, as atividades a serem 

transferidas para o CSC devem ser observadas.  

 

Da mesma maneira que a pesquisa retratou a importância e impactos dos 

controles, também ressaltou a importância do equilíbrio e disciplina quanto ao 
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atendimento dos formulários e documentos internos da empresa ou unidade de 

negócio para que os mesmos não caiam em desuso e comprometam o histórico das 

atividades. 

 

Uma empresa que preserva a manutenção dos controles internos geralmente 

conseguirá prever antecipadamente determinadas fraquezas no processo de 

controle interno, que podem comprometer o alcance de seus objetivos. Neste 

momento tem-se a oportunidade de ação corretiva preventiva, de modo que essas 

fraquezas não se transformem em deficiências reais e que tragam consigo prejuízos 

que possam afetar o patrimônio da entidade. Outro ponto fundamental é que por 

meio dos controles internos é possível obter uma imagem estática da situação de 

um determinado processo para avaliá-lo com o objetivo de assegurar a viabilidade 

de sua transferência para um centro de serviços compartilhados. Na prática, isso 

pode ajudar como um atalho no processo de implementação de um CSC.  

 
 

2.10.6. A prática dos serviços compartilhados na área administrativo-
financeira empresarial: Uma perspectiva de mudança  

 

Justino, S.A, com dissertação defendida na PUC/ SP em 2002, apresentou 

estudos e tendências trazidas pelas centrais de serviços de compartilhados, num 

momento onde o tema ainda era bastante recente no Brasil. Para Justino (2002, 

p.45), “Shared Services representa uma nova tendência nas empresas, 

principalmente para as de grande porte, para reduzir custos fixos e aumentar a 

competitividade no mercado. Unifica os diferentes centros de excelência 

administrativo-financeiros das unidades de negócio, mudando a estrutura e as 

relações intra-organizacionais dos processos administrativo-financeiros, pelo 

compartilhamento das informações entre as unidades. O foco desse processo é a 

valorização do cliente interno, diferente do modelo tradicional, que direciona suas 

atividades para o comitê central da organização”.  

 

Em sua obra, o autor desenvolveu um estudo sobre a atuação da Central de 

Serviços, e descreveu sobre essa nova tendência nas empresas. Em sua pesquisa, 

averiguou, além disso, a implantação do CSC, em empresas multinacionais de 
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grande porte, revelou mudanças na estrutura organizacional, proporcionou novas 

perspectivas para a carreira profissional dos funcionários envolvidos e trouxe até 

mesmo uma interação horizontal entre as equipes administrativo-financeiras . Como 

apontou sua pesquisa, isso foi sentido pelos próprios funcionários, participantes da 

implantação.   
 

Apresentamos o quadro comparativo das obras com foco similar, cujas 

resenhas foram apresentadas anteriormente.   

 

Obras com foco similar Ano Foco da Pesquisa  

2.9.6- A prática dos serviços compartilhados 
na área administrativo-financeira empresarial: 
Uma perspectiva de mudança.  

2002 Conceitos, tendências e expectativas 
geradas em torno do surgimento do 
conceito de CSC. 

2.9.5- Impactos da implantação do centro de 
serviços compartilhados sobre o sistema de 
controles.  

 

2005 Importância dos controles internos, 
definição de responsabilidades entre o 
CSC e demais unidades de negócio para 
assegurar o cumprimento dos 
procedimentos e preservação da qualidade 
dos serviços prestados.  

2.9.4- Estudo da estratégia de implementação 
e mensuração de desempenho de um CSC 
em indústria de bens de consumo imediato 
com a utilização do Balanced Scorecard.    

 

2005 Aplicabilidade do BSC como instrumento 
de mensuração do desempenho de um 
centro de serviços compartilhados.  

2.9.3- Serviços Compartilhados: Estudo de 
Caso em uma empresa de vitaminas - A área 
de custos no Brasil e a prestação de serviços 
para 13 países da América Latina. 

2006 Avaliar se os gestores e controllers de uma 
determinada empresa estavam satisfeitos 
com as informações recebidas por uma 
área de custos localizada no Brasil, que 
presta serviços compartilhados para 13 
países da América Latina. 

2.9.2- A Consolidação da prática de serviços 
compartilhados.  

 

2008 A consolidação e amadurecimento dos 
centros de serviços compartilhados e 
novos desafios prevendo soluções mais 
complexas e tecnológicas. 

2.9.1- Central de Serviços Compartilhados 
Métricas e Resultados de implantação.  

 

2009 Métricas como forma de medição de 
desempenho da central de serviços 
compartilhados. 

 
Quadro 1 – Comparativo de obras com foco similar. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os centros de serviços compartilhados, desde o seu surgimento, veem 

ganhando mais espaço nas organizações, pois é visível sua evolução, saindo de 

uma posição de um simples departamento e passando a ocupar uma posição formal 

alinhado com objetivos corporativos. Também é visível a evolução de estudos 

acadêmicos abrangendo o tema, o que de certa forma tem contribuído para uma 

consolidação dos centros de serviços compartilhados perante o mercado.  

Após período de consolidação, é notório que os centros de serviços 

compartilhados trilham um caminho ascendente rumo à excelência de seus serviços, 

conforme demonstra a figura 4, a seguir:.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Rumo ao Centro de Excelência. 
Fonte: Deloitte (2009) – Documentos internos. 
 

Neste sentido, ressalta-se a importância do preço de transferência durante o 

processo de valorização das transações intercompanhias, isto porque, ao transferir  

serviços entre a unidade de CSC e as demais unidades de negócio, a receita da 

unidade prestadora dos serviços torna-se um custo da unidade tomadora dos 

Foco da 
Pesquisa
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serviços e, neste caso, à ausência de métodos de apreçamento do preço de 

transferência poderá comprometer à aferição dos resultados entre as unidades de 

negócio e também o resultado global da organização. 

 

Tendo em vista a importância da valorização das transações intercompanhias 

é que se destaca o foco de nossa pesquisa, pois o entendimento é de que os 

centros de serviços compartilhados precisarão avaliar os diversos métodos de 

apreçamento do preço de transferência e suas respectivas variáveis, antes de 

avançarem para uma próxima fase em busca da excelência contínua.   

 



62 
 

 

III. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES DE NEGÓCIO  
 

3.1. Origem, conceitos e a filosofia do preço de transferência 
 

Após a primeira guerra mundial, juntamente com esforço para retomada dos 

negócios, houve um crescimento dimensional das organizações, fazendo com que 

seus processos operacionais fossem remodelados de acordo como sua nova 

realidade; nesse momento, as empresas tiveram que repensar suas estratégias a 

fim de melhor explorarem seus ativos e sua capacidade sinergética.  Para Santos, 

 

“Os efeitos sinergéticos são certas economias conjuntas e aumentos 

combinados de níveis de desempenho, resultantes da conjugação de diferentes 

potencialidades e capacidades existentes nos ativos ou negócios. Pela sinergia 

produz-se um retorno dos recursos superior ao da soma das partes”. (2002 p. 1) 

 

A partir daí, surgiram alguns estudos sobre as transações intercompanhias11, 

que se originaram a partir dos problemas gerados pela descentralização das 

organizações.  Cook (1955), Hirshleifer(1956), Gould(1964), entre outros, 

justificaram, através da teoria econômica clássica, a necessidade de utilizar sistemas 

de preços de transferência para que se pudesse quantificar as transferências entre 

as divisões de uma companhia. Ainda Arrow (1964) afirmava que um sistema de 

preços era a forma mais correta de fundamentar as transações entre 

intercompanhias, isso pelo fato dessas relações serem muito similares às ocorridas 

no mercado.   

 

Posteriormente, a partir da década de 70, surgiram os primeiros estudos com 

relação às transações entre intercompanhias. Para Solomons (1970), apesar de as 

empresas terem aparente independência, as decisões sempre devem ser tomadas 

no sentido da ocorrência do melhor resultado global, de modo que as empresas 

devem se relacionar de forma que uma delas, ao buscar o seu próprio objetivo, não 

prejudique o objetivo da organização como um todo, assim, estimulando a 

maximização de riqueza global.  

                                                 
11 Entende-se por intercompanhias a relação entre empresas que fazem parte de uma mesma 
organização ou que pertencem ao mesmo grupo econômico.  
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Baumol e Fábia, Charmes, Clower e Kortanet e Hass, citados por Abdel-

Khalik e Lusk(1974) e Dopuch e Drake, Samuels e Onsi, citados por Wu e 

Sharp(1979), deram continuidade aos estudos, formulando modelos de sistemas de 

preços de transferência. O foco dos estudos persistia em estipular modelos ou 

sistemas que se aproximassem mais corretamente da realidade da transação 

referente aos custos incorridos para a companhia compradora e a receita para 

companhia vendedora. Nesse sentido, surgiram diversas variações que serviram de 

base e posteriormente para fundamentação dos diversos métodos de apreçamento 

do preço de transferência. 

 

Anthony e Welsch (1981) reforçaram que para qualquer transação 

intercompanhias haverá, no mínimo, o envolvimento de duas empresas, uma 

determinada compradora e outra vendedora, ficando evidente que produto, serviço, 

tecnologia, recursos ou qualquer outro item transacionado serão sempre imputs para 

a primeira e outputs para a segunda; e que nesses casos, é importante um critério 

adequado de registro para  alocação desejada de lucros para cada companhia, 

resultando na transferência de riqueza entre elas, sem prejuízos ao resultado global 

da organização.  

 

Posteriormente, Fensterseifer (1983) destacou que a transferência de valores 

entre as unidades de negócio, sem prejuízos ao resultado global da organização, é 

uma alocação conveniente dos recursos. 

 
Para Catelli, 

o “conceito de preço de transferência fundamenta-se nas seguintes 
premissas:  
a) Toda empresa exerce diversas atividades que interagem com o objetivo 

de transformar recursos em produtos/serviços;  
b) As atividades possuem um caráter econômico que se materializa pelo 

consumo de recursos e geração de produtos/serviços; e  
c) Os recursos consumidos possuem valor econômico (custos), e os 

produtos/serviços gerados também o possuem (receitas)”. (1999, p. 419) 
 

Segundo Horngren (2000) e Hansen e Mowen (2001), preços de transferência 

são associados a bens ou serviços trocados entre as subunidades de uma 

organização. Muitas vezes, o termo é associado a materiais, peças ou produtos 

acabados. O preço cobrado afeta as receitas da divisão que está transferindo e os 
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custos da divisão que está recebendo. Com isso, o retorno sobre o investimento e a 

avaliação do desempenho gerencial em ambas as divisões são afetados. 

 

Para Anthony e Govindarajan (2002), a filosofia organizacional atual é a 

descentralização e um dos principais desafios na operação de um sistema 

descentralizado é criar um método satisfatório para contabilizar produtos e serviços 

transferidos de uma unidade para outra.  

 

De acordo com Santos, 

 
“quando produtos e serviços são transferidos entre unidades de negócio, a 
receita da unidade fornecedora (que produz o produto) torna-se um custo da 
unidade compradora que o adquire para revendê-lo como tal, ou para 
utilizá-lo como insumo na fabricação de um outro seu produto que será 
vendido no mercado externo à companhia. O bem da transação, o produto 
intermediário; é pois aquele que, fabricado pela unidade fornecedora e 
adquirido pela unidade compradora, é colocado por esta no mercado como 
o próprio produto final ou seu insumo. A receita unitária obtida pela unidade 
de negócio fornecedora ao transacionar internamente um produto ou serviço 
com a unidade compradora é o preço de transferência desse produto ou 
serviço”. (2002, p.11), 

 

O preço de transferência, desde o seu surgimento, tem sofrido um processo 

de evolução e amadurecimento de suas técnicas frente aos desafios impostos pelas 

operações intercompanhias. Em função do dinamismo do mercado e a permanente 

pressão por resultados é que o preço de transferência se tornou essencial para uma 

justa avaliação do resultado de cada unidade de negócio da empresa, não 

transferindo ao preço as ineficiências do processo ou dos gestores. Além disso, a 

utilização do preço de transferência proporciona à alta administração avaliar o 

desempenho dos gestores por área, e ao mesmo tempo, estimular uma competição 

saudável entre as unidades de negócios, assim, convertendo os desafios individuais 

a resultados mais alinhados aos objetivos da empresa de maneira global.  

 

 

3.2. Valorização das transações entre unidades de negócio 
 

As organizações para se manterem competitivas no mercado foram 

impulsionadas à diversificação dos seus negócios, com isso, intensificaram as 

relações comerciais entre suas filiais e unidades de negócio, assim, exploraram um 
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melhor aproveitamento de suas capacidades sinergéticas. Em função dessa 

diversificação, as organizações apresentaram estruturas verticalizadas, 

horizontalizadas ou até mesmo conglomeradas.  

 

Para Santos,  

 
“Em estruturas verticalizadas onde o produto de uma unidade é, ao mesmo 
tempo, insumo de outra, as transações internas são numerosas e com peso 
relevante na situação econômica das duas unidades. Nessas estruturas, 
subvalorações ou sobrevalorações das transações internas de produtos e 
serviços repercutem-se de modo amplificado nos resultados das unidades 
de negócio envolvidas, podendo produzir efeitos distorcidos significativos 
nos mesmos. Ainda, nas unidades integradas horizontalmente, a 
interdependência tende a ser menor face ao número geralmente reduzido 
de transações internas. Para elas, a justeza de um preço de transferência 
não se torna muito crítica na aferição dos seus desempenhos econômicos, 
por não representarem grande peso no resultado global de cada uma”. 
(2002, p. 11) 

 

Nas unidades conglomeradas pode haver uma variação diferenciada das 

estruturas organizacionais, em virtude da combinação e desvinculação de vários 

negócios. Nesse caso, é importante a observação da particularidade do negócio e 

volume das operações intercompanhias.  

 

Para Solomons (1965) citado por Santos (2002, p. 13): 

 
“a valorização de preços de transferência deve depender da quantidade 
transacionada internamente, da relevância da transferência nos resultados 
das unidades de negócio envolvidas (atividade típica e atividade acessória) 
e do dimensionamento da estrutura operacional da unidade fornecedora 
para tornar factível a transferência de um seu produto para a unidade de 
negócio compradora. A valorização depende também da existência ou não 
de mercado externo do produto em transferência, bem como da liberdade 
das unidades de acessá-lo (a unidade fornecedora de vender seu produto 
externamente e a unidade compradora de comprá-lo de fornecedores 
externos)”. 

 

Diante desse processo, onde os produtos e serviços são transferidos entre 

unidades de negócio, torna-se necessária a adoção de um método de apreçamento 

para valorização das transações intercompanhias, isso porque, ao transferir os 

produtos ou serviços entre as unidades de negócio, a receita da unidade 

fornecedora torna-se um custo da unidade compradora e, nesse caso, a ausência de 

métodos de apreçamento do preço de transferência poderá comprometer a aferição 
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dos resultados entre as unidades de negócio e por consequência o resultado global 

da organização. 

 

Santos (2002, p.13). A valorização das transações intercompanhias pode ser 

calculada através do apreçamento do preço de transferência com base em fatores 

externos (mercado ativo) ou por meio de cálculos do preço de transferência 

estabelecidos pela organização, tendo como base fatores internos (custos).   

 

Os métodos de apreçamento do preço de transferência com base nos custos 

podem ser adotados quando não há evidências de um mercado amplo, semelhante 

e ativo que sirva de base para um adequado apreçamento do bem ou serviço objeto 

de transferência interna. Os métodos de apreçamento baseados em custos 

apresentam alguns alertas que devem ser observados caso seja o método escolhido 

pela organização.   

 

Já com relação ao apreçamento com base no mercado, entendemos que 

havendo um mercado amplo, semelhante e ativo, esse método de apreçamento seja 

o mais adequado para a valorização das transações intercompanhias, isso porque, 

proporciona uma melhor comparabilidade do bem ou serviço objeto de transferência 

interna e também por estimular a competitividade interna entre as unidades de 

negócios. 

 

A seguir, apresentaremos em detalhes algumas abordagens para a 

valorização das transações intercompanhias.  

 

 

3.2.1. Preço de Transferência baseado no Mercado 
 

O preço de transferência baseado no mercado pode ser adotado entre as 

unidades de negócios, desde que haja mercado amplo, ativo e que disponha de 

produtos idênticos àqueles que estão sendo transferidos, assim, assegurando um 

adequado apreçamento do preço de transferência do produto intermediário ou final 

entre as unidades de negócio.  
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De acordo com Santos, 

 
“O preço de mercado como base de apreçamento interno apresenta 
diversas facilidades, tais como a de proporcionar melhor a realidade da 
comercialização, estimulando a concorrência entre as unidades de negócio 
em termos de eficiência e, assim, motivando a redução de custos e a 
procura de inovação tecnológica”. (2002, p. 45) 

 

Entende-se que o apreçamento com base no valor de mercado é ideal para 

as transações entre as unidades de negócio, isso porque, os produtos ou serviços 

objeto de transferência interna passam a ser valorizados similarmente com os 

valores de mercado, proporcionando, assim, mais justiça na valorização das 

transações internas.  

 
Diante desse contexto, pensamos que o preço de transferência baseado no 

mercado torna-se um método de apreçamento adequado e bastante motivacional 

para que as unidades de negócio prefiram adquirir e transacionar os produtos ou 

serviços internamente e não externamente. Esse mesmo fator motivacional pode 

não ser identificado no apreçamento de transferência baseado em custo, isso 

porque eventuais ineficiências internas podem ser repassadas por meio dos custos 

às unidades de negócio compradoras, assim, desestimulando-as a transacionar os 

produtos ou serviços internamente.    

 

O apreçamento com base no valor de mercado vai diretamente ao encontro 

da maximização da riqueza, isso porque as unidades, ao defenderem seus próprios 

interesses e resultados internos, estão automaticamente favorecendo os interesses 

e resultado global da organização.     

 

 

3.2.2. Abordagens de Custos 
 

3.2.2.1. Apreçamento de transferência pelo custo 
  

Os preços de transferências internas podem ser definidos com base nos 

custos, quando os preços de mercado não estão disponíveis. Atkinson et al. (2000, 
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p. 635), ao comentarem sobre o preço de transferência baseado no custo, afirmam 

que “Quando um bem ou serviço transferido não tem um preço de mercado bem 

definido, uma alternativa a se considerar é a transferência de valor baseado no 

custo.  

 

Nesse sentido, destacam-se os seguintes: 

 
1) Custo Real:  Os preços de transferências seriam fixados de acordo com os 

custos totais, ou seja, a somatória de todos os recursos relacionados ao 

processo de produção de um bem ou serviço.  

 

2) Custo Padrão: Representa o quanto o produto deveria custar em 

condições normais de eficiência do uso dos recursos.  

 

Observa-se que num contexto inflacionário ou na presença de um nível 

relevante de estoques de materiais e produtos, que levados a uma base  de 

apreçamento, certamente, refletirão preços não mais praticados pelos fornecedores, 

o que poderá apresentar um lucro ilusório comprometendo a situação da unidade de 

negócio fornecedora e do grupo como um todo. Custos desatualizados podem 

facilmente descapitalizar o negócio. Pensando nisso é que entendemos que o custo 

mais adequado a ser utilizado é o corrente, isso porque, calculado na data da 

transferência do produto a partir de valores à vista de compra contempla os efeitos 

inflacionários relativos aos itens da produção e transferência do produto 

intermediário, permitindo assim, que a unidade fornecedora do negócio possa 

efetuar a reposição da unidade do produto transferido.  

 

Para Santos,  

 
“Tomar custos como preços de transferência interna, traz os seguintes 
problemas: 
 
a) As unidades fornecedoras não participam do lucro obtido pela 

companhia como um todo, isto é, o resultado da companhia é deslocado 
totalmente para as unidades de negócio situadas no final do processo 
produtivo e que interagem com o mercado do produto final;  
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b) No caso de custos reais, totais ou variáveis, o preço de transferência 
interna se torna um veículo de difusão de ineficiências produtivas das 
unidades de negócio fornecedoras para suas companhias; 

 
c) No caso de custos totais, reais ou padrões, variações no volume de 

produção de unidades fornecedoras afetam, por causa dos custos fixos, 
o preço de transferência dos produtos intermediários e, por conseguinte, 
os resultados das unidades compradoras ”. (2002 p. 33) 

 

Ainda em Santos o apreçamento de transferência, com base em qualquer 

conceito de custo pode ser muito desestimulante para a unidade fornecedora, isto 

porque o lucro fica retido na unidade compradora. Já com relação aos custos reais, 

totais ou variáveis (parcela variável e fixa), onde o preço de transferência interna se 

torna um veiculo de difusão de ineficiências produtivas das unidades de negócio 

fornecedoras, que mesmo apesar da vantagem de ser mensurável, acaba por não 

motivar as unidades de negócio fornecedoras a controlar seus custos e a procurar 

melhorias que aumentem sua produtividade. Neste sentido, o apreçamento de 

transferência de produtos intermediários com base no custo padrão pode corrigir 

esse problema, pois as variações desfavoráveis ou ineficientes acabam ficando com 

as próprias unidades de negócio que fabricam os produtos intermediários, assim não 

prejudicando as unidades de negócio compradoras por deficiências que estão fora 

do seu controle.  

 

Já com relação ao nível de absorção de custos fixos por unidade de volume 

produzido e transferido, como alternativa, podem-se apropriar às unidades 

compradoras os custos estruturais fixos das unidades fornecedoras como custos 

periódicos por não estarem intimamente ligados com as quantidades transferidas 

dos produtos intermediários no curto prazo. Já com relação ao médio e longo prazo 

é possível uma programação quanto ao uso da estrutura produtiva das unidades 

fornecedoras, permitindo assim, que decisões de aquisição provindas das unidades 

compradoras se apóiem somente nas avaliações dos custos variáveis unitários dos 

produtos em questão. 

   

Para Santos, 
 

“A valorização das transações entre unidades de negócio se faria, portanto, 
com dois níveis: 
1) Com base no custo variável unitário; 
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2) Com base em uma quota parte dos custos fixos (estruturais) das 
unidades produtoras, calculada sobre uma produção programada dos 
produtos intermediário”. (2002, p. 34) 

 

Os custos estruturais fixos das unidades fornecedoras, relacionados com o 

atendimento das demandas das unidades compradoras, poderão ser calculados e 

atribuídos da seguinte forma: 

 

• Apreçamento pelo custo padrão total: Os custos serão atribuídos às 

unidades compradoras de acordo com a programação de custos antes 

de se iniciar o exercício contábil-gerencial, ficando com expectativa de 

uma melhor ou pior perfomance das unidades fornecedoras pelos seus 

próprios resultados; 

 

• Apreçamento pelo custo real total: Os custos serão atribuídos às 

unidades compradoras por meio de aplicação percentual de acordo 

com  o volume produzido e capacidade utilizada das unidades 

fornecedoras. 

 

Em situações de menor demanda, por conta da queda de volume de vendas 

das unidades compradoras e consequentemente um menor uso da capacidade 

instalada produtiva, os custos estruturais fixos não acompanharão a correspondente 

queda. De acordo com Santos, existem duas correntes sobre o que fazer: 

 
• “Apropriar as unidades compradoras somente os custos estruturais 

relativos à capacidade produtiva utilizada, ficando os custos fixos da 
estrutura não utilizada com uma variação desfavorável de custo para 
unidades fornecedoras; a justificativa é que, com isto, as unidades 
fornecedoras e a corporação serão impelidas a procurar novas 
utilizações para a estrutura ociosa, ou então reduzir os custos fixos em 
questão; 

 
• Distribuir às unidades de negócio compradoras os custos fixos da 

estrutura produtiva não utilizada, e avaliar os efeitos de redução de 
demanda de produtos intermediários numa visão global da companhia, e 
não somente em nível das unidades fornecedoras, ou seja, 
responsabilizar também os gerentes das unidades compradoras pela 
solução do acréscimo do custo unitário fixo nas transações internas de 
produtos intermediários”. (2002, p. 34) 

 

Em situações de eventual queda de demanda, pensamos que as unidades 

compradoras poderão ser pressionadas por duas forças internas: (I) Pela absorção 
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de parte dos custos fixos ociosos (custo/perda) da unidade fornecedora, e (II) Rever 

planos estratégicos para recuperação do nível de negócios previsto anteriormente. 

 

Este cenário ajuda a confirmar a importância da elaboração de um 

planejamento ou orçamento consciente, pois com base numa expectativa irreal do 

volume de vendas poderá comprometer negativamente a unidade fornecedora e por 

consequência o resultado global do grupo. 

 

Para Santos (2002, p.33), O método de apreçamento, com base no custo, 

apresenta algumas desvantagens quando comparado com o método de preço de 

transferência baseado no mercado, resumidamente: I) Por não reter lucro em função 

do fornecimento do bem ou serviço transferido, II) Por seu pilar ser baseado em 

custos, pode repassar ineficiências produtivas as demais unidades e desestimulá-las 

à transferência interna, III) Em situações de baixa demanda produtiva, os custos 

fixos podem afetar os preços de transferência e IV) Não estimula as unidades 

fornecedoras a uma redução de custo e inovação tecnológica, etc.   

 
 

3.2.2.2. Apreçamento de transferência pelo custo mais margem 
 

O apreçamento de transferência pelo custo mais margem é quando se 

acrescenta ao custo uma margem sobre o produto intermediário, objeto da 

transferência para tentar a aproximação desse custo ao valor de mercado.  

 

A fixação de um preço de transferência a partir de um custo padrão acrescido 

de uma margem pode apresentar algumas vantagens entre as unidades de 

negócios, no entanto, sua aplicação pode ser prejudicada pelo fato de não ser fácil 

de identificar o quantitativo mais adequado para a referida margem.  

 

Padoveze afirma que o custo-padrão mais margem de lucro:  

 

“É uma variação do critério do custo-padrão, acrescentando ao custo uma 
margem-padrão de lucratividade, buscando aspectos adicionais de 
motivação. É um dos critérios mais utilizados, pois a incorporação de uma 
margem de lucro incorpora o aspecto motivacional, e a unidade 
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transferidora deverá, em princípio, apresentar esta margem-padrão de lucro 
como resultado global”. (2003, p. 457) 

 

De acordo com Santos, 

 
“O apreçamento de transferência interna pelo custo mais margem tem três 
variantes principais. A margem correspondendo a: 
• Um montante destinado a remunerar e conservar o capital empatado em 

giro e e em imobilizado da unidade fornecedora,  
• Uma percentagem do custo em função de práticas do mercado e de 

desejo de obtenção de certo nível de lucro, 
• Uma percentagem do preço do produto final comercializado pela unidade 

compradora no mercado externo. ( 2002, p.35) 
 

Segundo Anthony e Govindarajan, 

 
“A base mais simples e mais largamente usada é uma percentagem sobre o 
custo. No entanto, quando essa base é usada, não é levado em conta o 
capital aplicado. Uma base conceitualmente melhor é uma percentagem 
sobre o investimento, mas, na prática, pode haver dificuldades para calcular 
o investimento ligado a determinado produto. A solução conceitual é basear 
a margem de lucro no valor do investimento que seria necessário para que 
os centros de lucro compradores fossem centros produtores. O investimento 
é calculado como um "valor-padrão", no qual o ativo imobilizado e os 
estoques são avaliados a custo de reposição. Na prática, essa solução é 
complicada e raramente usada”. (2002, p. 279). 

 

Ao comparar o método de apreçamento de transferência baseado em custo 

mais margem, com o método de apreçamento de transferência baseado em custo 

nota-se que houve uma evolução no sentido de preservação de uma margem de 

lucro para a unidade fornecedora, por outro lado, os demais alertas ficam mantidos, 

incluindo a possível transferência de custos decorrentes de ineficiências 

operacionais das unidades fornecedoras para as unidades compradoras, o que pode 

acelerar a desmotivação das unidades de negócios compradoras, em função da 

cobrança de uma margem de lucro baseada em custos mais ineficiência interna. O 

método de preço de transferência baseado no mercado ainda continua sendo 

superior a esses dois. 
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3.2.2.3. Apreçamento de transferência Dual 
 

O apreçamento de transferência dual consiste na existência de dois preços de 

transferência, sendo um para a unidade compradora e um para a unidade 

fornecedora. No apreçamento dual o preço de transferência é estabelecido com 

base no melhor desempenho econômico para unidades envolvidas e a diferença é 

subtraída do resultado global da empresa.    

 

De acordo com Santos,  

 
 “O apreçamento de transferência dual consiste na existência de dois preços 
de transferência, uma para a unidade fornecedora e outra para unidade 
compradora, ambas visando uma avaliação do desempenho econômico 
justa, e uma atuação das unidades envolvidas no melhor interesse da 
companhia como um todo”. (2002, p.43) 

 

O método de apreçamento dual promove uma reciprocidade entre as 

unidades de negócios fornecedoras e compradoras evitando ociosidades na unidade 

fornecedora, o que automaticamente favorece e estimula a unidade compradora em 

continuar a adquirir o produto internamente. Não havendo a realização da produção 

e transferência interna do produto, os custos das unidades de negócios são 

eliminados e o crédito para a unidade fornecedora será baseado por meio do preço 

de mercado do produto transferido, diminuído dos gastos de expedição.     

 

Ao adotar o preço de transferência dual, acredita-se que por ele apresentar 

dois preços, seja capaz de resolver ou minimizar deficiências dos concorrentes que 

apresentam um único preço. Uma provável desvantagem desse método é que por 

existir uma reciprocidade entre as unidades de negócios com relação ao processo 

de produção e transferência interna torna-se possível uma desmotivação ou 

relaxamento das unidades de negócios em continuar controlando os custos.   
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3.2.2.4. Apreçamento com base no custo de oportunidade 
 

Segundo Horngren; Foster (1991, p. 376), “Custo de oportunidade é a máxima 

contribuição disponível para o lucro que é abandonada (rejeitada) pelo uso limitado 

dos recursos para um particular propósito”.  

  
Para Porterfield (1965, p. 65), citado por Santos (2002, p. 44), definiu como 

oportunidades de um investimento, 

 
“os outros investimentos acessíveis à companhia, além daqueles que 
estejam sendo, presentemente, objeto de consideração...”, e como custo de 
oportunidade dos fundos levantados e investidos pela companhia“ o retorno 
do melhor projeto, que seria abandonado se o projeto, ora em consideração 
pela companhia, fosse aceito”.    

 

Já de acordo com Guerreiro: 
"O custo de oportunidade é o valor de um recurso em seu melhor uso 
alternativo. A otimização do resultado econômico se dá:  
1. A nível do processo de transformação de insumos em produtos e 

serviços (agregação de valores);  
2. A nível do aproveitamento das oportunidades de determinados tipos de 
     ativos, proporcionados pelo mercado”. (1989, p.300):  
 

 
Para Faria, 

 
“A oportunidade está relacionada à obtenção dos maiores resultados 
possíveis para ambos os centros que negociam, onde, para o centro 
vendedor sejam realizadas as operações mais lucrativas e, para o centro 
comprador sejam apresentadas as condições econômicas mais vantajosas”. 
(1996, p. 141) 

 

Diante de um processo de produção e transferência interna de um 

determinado produto ou serviço entre intercompanhias, o custo de oportunidade esta 

presente tanto nas unidades compradoras como também nas unidades 

fornecedoras. O custo de oportunidade para unidade fornecedora decorre do fato 

dela deixar de vender externamente o produto transferido; o preço de transferência 

seria a somatória dos gastos de produção do produto ou serviço mais o lucro 

sacrificado pela não venda externa. Já com relação à unidade compradora, seu 

custo de oportunidade está ligado ao fato dela deixar de adquirir o produto de um 

fornecedor externo para adquirir internamente, naturalmente que o preço de 
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transferência não deve superar o preço externo, ou seja, o preço de oportunidade da 

unidade compradora é o preço de mercado do produto em transferência.  

 

Quando ocorre a produção e transferência interna de produtos entre as 

unidades de negócio, é preciso estabelecer o preço de transferência aceitável 

intercompanhias. Santos (2002, p.47)...“o máximo preço de transferência aceitável 

pela unidade de negócio compradora seria aquele relativo ao seu custo de 

oportunidade, ou seja, o preço do produto praticado no mercado”.  

 

Já com relação ao preço mínimo de transferência da unidade fornecedora, 

entendemos que poderia partir de um preço (I) correspondente aos seus gastos 

variáveis de fabricação e transferência, mais o custo de oportunidade da utilização 

ou eliminação da alternativa mais rentável da estrutura operacional dessa unidade 

de negócio, dedicada ao produto em transferência ou (II) preço de mercado  menos 

economias de gastos que se obteriam por se realizar internamente a transação do 

produto, isto partindo do princípio que o produto pudesse ser vendido no mercado 

externo.  

 

Entende-se que a diferença entre os preços de oportunidade das unidades de 

negócio (fornecedora e compradora) seja igual ao ganho ou benefício líquido, por se 

transferir o produto internamente. Em outras palavras, quanto mais próximo o preço 

de transferência estiver do preço de oportunidade da unidade de negócio, mais 

beneficiadas serão, pois do contrário, a unidade compradora pode inclinar-se a 

adquirir o produto no mercado externo e a unidade fornecedora pode direcionar seus 

esforços a outro produto de sua linha, dependendo do que for mais rentável.  

 

 

3.2.3. Preço negociado 
 

O preço negociado é quando as unidades de negócios podem negociar e 

chegar a um comum acordo sobre o preço de transferência a ser utilizado. Nesse 

sentido, as unidades compradoras podem pesquisar no mercado o preço do produto 
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em questão e compará-lo com os preços internos e decidir a compra pela melhor 

oferta.  

 

Garrinson e Noreen (2001) conceituam preço de transferência negociado 

como um preço ajustado entre a divisão que  compra e a divisão que vende. Essa 

metodologia permite autonomia das divisões e é coerente com o espírito de 

descentralização, além de fornecer aos gestores melhores informações sobre os 

custos e benefícios potenciais da transferência na empresa.  

 

Em geral, os preços negociados são menores que os de mercado e a 

explicação para isso é que são excluídos dos preços provisões para créditos 

incobráveis, publicidade, despesas com vendas, entre outros, que possam ser 

facilmente identificados e eliminados por conta da transferência interna entre as 

unidades de negócio, ou seja, certos gastos que seriam repassados naturalmente a 

terceiros, podem ser eliminados por se tratar de empresas ou unidades do mesmo 

grupo econômico.  

 

Em situações de preço negociado, os gestores envolvidos se reúnem para 

definir os termos e as condições do preço de transferência que deverão ser aceitos 

pelas unidades. Uma possível desvantagem desse método é o fato dos preços 

dependerem de uma negociação interna entre os gestores, onde ocasionalmente 

poderá haver um conflito de interesse  comprometendo o critério de justiça  entre as 

unidades de negócio. Certamente, um sistema de preços de transferência baseado 

em preços de mercado atenderia a todos os objetivos, sem necessidade de 

interferência da administração central.  

 

Apresenta-se a seguir quadro comparativo contendo resumidamente as 

variáveis (vantagens e desvantagens) de cada método do preço de transferência 

para uma melhor compreensão e avaliação dos métodos. 
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Tipo Metodologia Vantagens Desvantagens  

Custo total 
realizado. 

Custo total / volume 
produzido. 

 Repassa ineficiências; 
distorções pelos custos fixos; 
não propicia resultado às 
unidades fornecedoras ou  
prestadora de serviços;  

Custo mais 
margem. 

• Um montante para 
remunerar e conservar o 
capital empatado ou 
imobilizado. 

• Uma percentagem do 
custo para obtenção de 
lucro. 

• Uma percentagem do 
preço final 
comercializado no 
mercado externo. 

Preserva margem na 
unidade fornecedora 
ou prestadora de 
serviços.  

Induz a resultados ilusórios 
por ainda preservar base em 
custos; dificuldade interna 
quanto à fixação de margem. 

Dual.  Maior justiça na avaliação 
de desempenho das 
unidades envolvidas. 

Possibilidade de mais 
de um preço de 
transferência, visando 
melhor mensuração de 
desempenho 
econômico entre as 
unidades envolvidas.  

A diferença em função da 
transferência de resultados 
entre as unidades envolvidas é 
deduzida do resultado global 
da empresa, e por esta razão 
pode haver relaxamento das 
unidades em controlar os 
custos etc.  

Oportunidade  Custo de oportunidade.  Proporciona 
comparação com  
mercado; obtenção 
dos maiores 
resultados possíveis 
para ambas as 
unidades de negócio; 
somatória dos gastos 
mais lucro sacrificado. 

Dificuldade de determinação 
do lucro sacrificado.  

 

 

 

 

Preço 
Negociado  

Negociação entre os 
gestores das unidades 
envolvidas. 

Os preços podem ser 
estabelecidos 
antecipadamente por 
ocasião do orçamento 
empresarial. 

O preço depende da 
habilidade de negociação 
entre os gestores; fatores 
políticos podem ser soberanos 
em relação critério de justiça  

Preço 
corrente de 
mercado 

Preço médio de mercado Resultados mais 
próximos da realidade; 
de mercado; estimula  
competitividade 
saudável entre as 
unidades envolvidas, 
buscando melhor 
eficiência operacional 
e tecnológica etc.  

 

 
Quadro 2 – Quadro comparativo das vantagens e desvantagens dos métodos do preço de 
transferência 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
 

4.1. Introdução 
 

São várias as formas de classificar as pesquisas como, por exemplo: básica, 

aplicada, quantitativa, qualitativa, exploratória, descritiva, explicativa entre outras, 

que atendem a objetivos e situações específicas.  

 

Este trabalho está situado no grupo de pesquisa exploratória, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema através do estudo de caso apoiado 

em levantamento bibliográfico, proporcionando assim, maior associação entre o pilar 

teórico e a realidade prática dentro uma determinada organização.  

 

A pesquisa pode ser definida como um conjunto de ações, que têm por base 

procedimentos racionais e sistemáticos, que visam encontrar solução para um 

problema (SILVA; MENEZES, 2000). Em outras palavras, o objetivo principal da 

pesquisa é o de buscar respostas para problemas, mediante o emprego de 

procedimentos científicos (GIL, 2002).  

 

A metodologia é de fundamental importância para a pesquisa científica, pois 

ela descreve como será realizada a pesquisa e ao mesmo tempo serve para orientar 

o pesquisador na busca das fontes e das ferramentas auxiliares de sua pesquisa. 

Para Chauí (2002, p. 157), “usar um método é seguir regular e ordenadamente um 

caminho através do qual certa finalidade ou um certo objetivo é alcançado”. 

 

Considerando que o objetivo deste estudo é avaliar os diversos métodos de 

preço de transferência entre as unidades de negócio, visando identificar os mais 

apropriados para avaliação e mensuração de desempenho de um centro de serviços 

compartilhados, optou-se por uma pesquisa empírica do tipo estudo de caso único 

conjugado à pesquisa-ação. 

 

De acordo com Yin (2005, p. 32), “um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 
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real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. O mesmo autor recomenda o estudo de caso quando há 

questões de “como” e “por que”, quando o investigador tem pouco controle sobre os 

eventos, e o foco está num fenômeno contemporâneo, em um contexto da vida real. 

Quando o estudo se concentra em uma unidade de análise apenas, é chamado de 

estudo de caso único. 

 

Ao se desenvolver o presente estudo, ocorreu certa interação entre o 

pesquisador e a instituição foco do estudo, fato que conflita com a colocação de Yin 

de que no estudo de caso há pouco ou nenhum controle do pesquisador na 

investigação. Como tal interação não foi profunda, sem se dissociar da metodologia 

recomendada para um estudo de caso agregou-se procedimentos atinentes à 

pesquisa-ação. 

 

Segundo Thiollent, 

 
“a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo”. (2009, p.16)  

 

Ainda em Thiollent : 

 
“À luz do que procede, a pesquisa-ação não é considerada como 
metodologia. Trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa 
agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se 
estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível de captação 
de informação” (2009, p.28) (nosso grifo).  

 

 

Pelo fato da afinidade de objetivos entre as partes envolvidas, empresa e 

pesquisador, estabeleceu-se uma associação cooperativa e participativa tal como 

também prevê o método da pesquisa-ação. A interação entre as partes foi, porém, 

de pouca intensidade, não caracterizando em todos os seus princípios a pesquisa-

ação. 
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Entende-se que desta forma é possível proporcionar maior conhecimento ao 

pesquisador sobre os diversos fatores e elementos que influenciam determinado 

fenômeno, para que o mesmo possa formular ou reformular problemas mais precisos 

e específicos.  

 
 
 

4.2. Protocolo para o estudo 
 

Segundo Gil (2002, p. 140), o protocolo “constitui no documento que não 

apenas contém o instrumento de coleta de dados, mas também define a conduta a 

ser adotada para sua aplicação”.  

 

A importância do protocolo do estudo de caso está, primeiramente, em 

lembrar ao pesquisador o tema do estudo de caso, além de forçá-lo a antecipar 

vários problemas, incluindo o modo como os relatórios do estudo de caso devem ser 

contemplados.  

 

De acordo com Yin, 

 
o protocolo destina-se a orientar o pesquisador na condução do estudo de 
caso e é uma das principais táticas para se aumentar a confiabilidade da 
pesquisa. Portanto, o protocolo é um guia prático e seguro para a condução 
do estudo de caso e deve conter, pelo menos, as seguintes seções:  
• Visão geral do projeto do estudo de caso.  
• Procedimento de campo para coleta de dados. 
• Questões do estudo de caso.  
• Guia para o relatório do estudo de caso. (2005, p. 92) 

 

Objetivando um melhor planejamento e ordenação da pesquisa, elaborou-se 

um protocolo para o estudo fazendo com que as etapas, os procedimentos, os 

passos e as regras gerais a serem seguidos para a realização do estudo sejam 

precisa e transparente possível.  

 

Apresentaremos a seguir cada seção prevista no presente protocolo.  
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4.2.1. Visão geral do projeto do estudo 
 

Este tópico deve remeter e manter o pesquisador ao objetivo da pesquisa e 

ao cenário onde este ocorrerá. Assim, considerando-se que o objetivo do estudo é 

avaliar os diversos métodos de preço de transferência entre as unidades de negócio, 

visando identificar os mais apropriados para avaliação e mensuração de 

desempenho de um centro de serviços compartilhados. O processo de estudo, deve 

permitir o conhecimento dos seguintes:  

 

1) Na medida possível conhecer todo assunto relacionado a centro de serviços 

compartilhados e métodos de apreçamento do preço de transferência, por 

meio de levantamento bibliográfico na literatura nacional e alguns casos 

internacional; 

 

2) Mapeamento do processo adotado atualmente pela empresa quanto 

apuração dos custos da unidade prestadora de serviços CSC e método do 

preço de transferência aplicado para cobrança dos serviços prestados às 

demais unidades.  

 

 

4.2.2. Procedimentos de campo para coleta de dados 
 

Para Yin (2005, p. 109-113), a coleta de dados para condução de um estudo 

de caso pode basear-se em muitas fontes de evidências. O autor apresenta três 

princípios concernentes ao processo de coleta de dados, que são fundamentais para 

ajudar o pesquisador a tratar dos problemas de validade e de confiabilidade do 

estudo de caso, quais sejam: a) a utilização de várias fontes de evidências, e não de 

apenas uma; b) a criação de um banco de dados para o estudo de caso; e c) a 

manutenção de um encadeamento de evidências.  

 

Reconhecendo a importância de enquadrar-se dentro desses princípios, o 

pesquisador:  
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a) utilizou-se de várias fontes de dados, tais como: levantamento 

bibliográfico, entrevista não estruturada, observação direta dos processos 

e atividades, e levantamento de dados nos relatórios emitidos pela 

organização pesquisada. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, possui 

vantagem indiscutível sobre as outras. Ao contrário, todas são 

complementares entre si e, dessa forma, estima-se que todas deverão 

contribuir igualmente para se atingir o objetivo desta pesquisa;  

 

b) criou-se um banco de dados com a finalidade específica de organizar e 

documentar os dados coletados para o estudo de caso; observou-se, 

ainda, com base na recomendação de Yin (2005, p. 129), a separação 

entre este banco de dados e o relatório do estudo. Assim, todos os dados 

coletados podem ser verificados no desenvolvimento do trabalho 

(principalmente, no relatório do estudo de caso); e  

 
c) buscou-se manter um encadeamento de evidências, conforme orienta Yin 

(2005, p.133), fazendo citações no próprio relatório do estudo dos pontos 

relevantes do banco de dados como, por exemplo, citando documentos, 

entrevistas, entre outras evidências. As circunstâncias foram consistentes 

com os procedimentos específicos e com as questões constantes no 

protocolo do estudo de caso.  

 

Segundo Lakatos & Marconi (2003, p. 195), “a entrevista é um encontro entre 

duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”.  

 

A título de levantamento inicial de dados e ao mesmo tempo buscando mais 

intimidade com as questões práticas do CSC, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas com o diretor financeiro, diretor, gerente e alguns colaboradores da 

unidade CSC e também com alguns responsáveis diretos por outras unidades de 

negócios, evitando assim, conflitos de interesses e proporcionando maior 

confiabilidade nas informações obtidas.  
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4.2.3. Procedimentos aplicados para levantamento bibliográfico 
 

Na visão de Santos e Parra Filho (1998, p. 98), a pesquisa bibliográfica é 

necessária, para se conhecer previamente o estágio em que se encontra o assunto 

a ser pesquisado independente de a qual campo do conhecimento pertença. Para 

Lakatos & Marconi (1989, p.45), a pesquisa bibliográfica pode ser considerada como 

o passo inicial de toda pesquisa científica. Para a pesquisa bibliográfica é 

absolutamente imprescindível levantar toda a bibliografia, nacional e estrangeira, 

disponível sobre o assunto, neste caso, envolvendo o tema de centro de serviços 

compartilhados e preço de transferência, privilegiando teses de doutorado, 

mestrado, publicações recentes em periódicos de prestígio, livros, entre outros.  

 
 

4.2.4. Procedimentos aplicados para realização das entrevistas 
 

De acordo com Martins (2000, p. 44) “Entrevista é uma técnica que permite o 

relacionamento entre entrevistado e entrevistador”. Trata-se de um diálogo 

orientado que busca, através do interrogatório, informações e dados para a 

pesquisa.  

 

A fim de obter os dados a respeito do processo de apreçamento do preço de 

transferência da unidade CSC às demais unidades da organização, optou-se por 

entrevistas não estruturada.  

 

Segundo Marconi e Lakatos (1989, p. 68), a entrevista não estruturada é 

considerada como uma técnica em que o entrevistador tem a liberdade de 

desenvolver cada situação na direção que considerar adequada; dessa forma, 

explora mais a questão. Consiste em perguntas abertas, as quais, geralmente, são 

respondidas a partir de uma conversa informal.  

 

Aos diretores foram dirigidas questões do âmbito estratégico, qualidade dos 

serviços prestados e tomados, sua opinião a respeito do método atual de 

apreçamento do preço de transferência, e perspectivas futuras em relação ao CSC. 

Com relação aos gerentes foram direcionadas questões do âmbito operacional mais 
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especificas ao funcionamento do CSC, aspectos de motivação do pessoal, 

atendimento de prazos, eventuais gargalos, e também sua opinião a respeito do 

método atual de apreçamento do preço de transferência visando à avaliação e 

mensuração de desempenho das unidades, e perspectivas futuras em relação ao 

CSC.  

 

 

4.2.5. Procedimentos aplicados para análise documental 
 

Para Lakatos & Marconi (2003, p.174), a pesquisa documental é realizada 
utilizando-se de documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias. Na entidade pesquisada, foram realizadas análises de informações 

e relatórios gerenciais fornecidos pela controladoria a exemplo de planilhas de 

custos com pessoal, critérios de rateios, propostas de fornecedores, entre outros.  

 

 

4.2.6. Procedimentos aplicados para observação. 
 

De acordo com Yin (2005, p. 119), “as provas observacionais são, em geral, 

úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico que esta sendo estudado”. 

A observação não participante do funcionamento da unidade CSC e demais 

unidades da organização pesquisada complementou as informações levantadas por 

meio dos outros instrumentos de coleta de dados da pesquisa, e foi útil para 

compreender melhor ambiente, limitações e problemas que envolvem tais 

procedimentos.  

 

 

4.2.7.  Procedimentos aplicados para análise e interpretação dos dados 
 

Os procedimentos adotados para analisar e interpretar os dados coletados 

foram às entrevistas não estruturadas e também análise documental. Foram estes 

procedimentos os pontos chaves para avaliar o método de apreçamento do preço de 

transferência entre as unidades de negócio.  
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4.2.8. Questões do estudo. 
 

Este é o ponto central do protocolo, pois trata-se de questões que refletem a 

investigação real. Essas questões devem servir como lembretes que o pesquisador 

deverá utilizar para não se esquecer das informações que precisam ser coletadas e 

o motivo para tal. O objetivo principal dessas questões é manter o pesquisador no 

rumo certo, à medida que a coleta de dados avança. Assim, para atingir os objetivos 

dessa pesquisa, foi estabelecida uma questão que foi apresentada na introdução 

deste trabalho.  

 

Além disso, Yin (2005, p. 99) recomenda que cada questão deve vir 

acompanhada de uma lista de fontes prováveis de evidências e complementa 

afirmando que o caminho entre as questões da pesquisa e as prováveis fontes de 

evidência é muito útil na coleta de dados.  

 

Dessa forma, o planejamento do levantamento de dados tem como objetivo 

obter evidências para responder as questões da pesquisa.  

  

 

4.2.9. Guia para o relatório do estudo. 
 

Yin (2005, p.102) sugere que um esquema básico do relatório do estudo faça 

parte do protocolo. Por isso, tratando-se de uma dissertação de mestrado, o relatório 

do estudo foi planejado visando enquadrar-se dentro dos parâmetros impostos para 

uma publicação acadêmica. Para tanto, antes mesmo de os dados serem coletados, 

foi elaborado um projeto que apresentou o problema, as questões, os objetivos da 

pesquisa, os procedimentos para coleta de dados e a descrição da prática de CSC e 

método do preço de transferência na organização pesquisada. A partir desse 

projeto, foram elaborados os Capítulos I, II, III e IV – Procedimentos metodológicos, 

que respectivamente serviram de guia para a elaboração do relatório desse estudo 

de caso. Posteriormente desenvolveu-se o capítulo V e considerações finais. 
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V. CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: UMA APLICAÇÃO DO 
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES DE NEGÓCIO  

 
5.1. A empresa objeto de estudo 

 
 

A empresa escolhida para o estudo e aplicação dos conceitos, com o objetivo 

de avaliar os diversos métodos de preço de transferência entre as unidades de 

negócio,  para a  identificação dos mais apropriados para avaliação e mensuração 

de desempenho, num ambiente de CSC, foi uma empresa multinacional alemã, que 

para fins de estudo, recebeu o nome de SIEG.  O grupo foi fundado na década de 60 

e seu faturamento anual é superior a 260 milhões de euros e conta com mais de 

2.000 colaboradores, com presença no Brasil há mais de 10 anos, fabricando e 

comercializando um determinado produto denominado produto A. No Brasil, seu 

faturamento anual é de aproximadamente 45 milhões de reais e possui mais de 700 

clientes no Brasil e Exterior. Sua estrutura de pessoal é composta por 900 

colaboradores. A empresa é uma das líderes no fornecimento do produto A, 

destinado a máquinas e  equipamentos do segmento industrial.  

 

 

5.2. Estrutura Organizacional antes da adoção do CSC 
 

Sua estrutura organizacional é composta por unidades produtivas e 

administrativas, conforme organograma: 
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Figura 6- Estrutura Organizacional da Matriz. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Além da empresa matriz, onde está sediada a fábrica, o grupo possui mais 

duas filiais estrategicamente localizadas, em regiões distintas do país, sendo a filial 

1 e filial 2, cujo objetivo é a comercialização externa produto A, produzido e 

transferido internamente pela sua matriz.  O processo de transferência interna do 

produto A não será comentado por não exercer influência no apreçamento do preço 

de transferência do centro de serviços compartilhados, em relação às demais 

unidades. 

 

A estrutura organizacional das filiais é semelhante à da matriz, com exceção 

da unidade fabril, conforme organograma:  
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Figura 7 – Estrutura Organizacional das filiais. 
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 

É possível observar que as filiais possuem estrutura independente, que são 

compostas por diversos departamentos comuns, que contribuem para a manutenção 

e funcionamento de suas atividades.  Cada filial reporta-se diretamente à matriz por 

intermédio de um diretor responsável.  

 

Apresentamos as despesas com pessoal referentes aos departamentos de 

apoio, antes da adoção do centro de serviços compartilhados.  
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Todas as informações a seguir foram fornecidas pelo departamento de 

controladoria  da organização.  
 

TABELA 1 – Folha de Pagamento  – Por departamentos antes do CSC. 

Unidades: Todas.     
Folha de Pagamento Analítica - Por departamentos  

      
Departamento: 01 – Compras           
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de Compras 1      8.500      3.400          1.940     13.840 
Analistas de Compras 8    20.000      8.000        11.520     39.520 
Total  9    28.500    11.400        13.460     53.360 
      
Departamento: 02 – Financeiro          
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor Financeiro 1    10.500      4.200          1.940     16.640 
Analistas Financeiros  12    30.000    12.000        17.280     59.280 
Total  13    40.500    16.200        19.220     75.920 
      
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal          
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor Contábil/ Fiscal 1    10.500      4.200          1.940     16.640 
Analistas Contábeis  10    25.000    10.000        14.400     49.400 
Analistas Fiscais  6    15.000      6.000          8.640     29.640 
Total  17    50.500    20.200        24.980     95.680 
      
Departamento: 04 - Folha de Pagamento          
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de Folha de 
Pagamento  1    10.500      4.200          1.940     16.640 
Analistas de Folha de Pagamento  5    12.500      5.000          7.200     24.700 
Total  6    23.000      9.200          9.140     41.340 
      
Departamento: 05 - TI – Tecnologia da Informação        
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de TI  1      9.500      3.800          1.940     15.240 
Analistas de TI  7    17.500      7.000        10.080     34.580 
Total  8    27.000    10.800        12.020     49.820 
      
Departamento: 06 – Direção            
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Gerente  1    15.000      6.000          1.940     22.940 
Diretor 1    21.000      8.400            500     29.900 
Total  2    36.000    14.400          2.440     52.840 
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Unidades: Todas     
      

Folha de Pagamento Sintética -Por departamentos  
      
Posição Consolidada  Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
            
Departamento: 01 – Compras 9    28.500    11.400        13.460     53.360 
Departamento: 02 - Financeiro  13    40.500    16.200        19.220     75.920 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal 17    50.500    20.200        24.980     95.680 
Departamento: 04 - Folha de 
Pagamento  6    23.000      9.200          9.140     41.340 
Departamento: 05 - TI  8    27.000    10.800        12.020     49.820 
Departamento: 06 - Direção  2    36.000    14.400          2.440     52.840 

Total  55  205.500    82.200        81.260  
  

368.960 
 

Nota-se a existência de três estruturas administrativas semelhantes nas 

dependências das empresas matriz, filial 1 e filial 2, totalizando cinquenta e cinco 

profissionais, distribuídos entre seis departamentos, conforme demonstrado 

anteriormente, totalizando uma despesa mensal,  com pessoal de $ 368.960. Outras 

despesas administrativas foram identificadas e representam aproximadamente 18% 

do total com gastos de pessoal, no entanto, por sua irrelevância, comparada com os 

gastos totais, optou-se por não incluir as despesas administrativas nos cálculos para 

efeito do preço de transferência.     

 

Pela existência de estruturas administrativas semelhantes, torna-se visível o 

desenvolvimento de atividades comuns pelos departamentos dentro da organização, 

o que vai de encontro com a proposta e filosofia do CSC.  

 
 

5.3. Estrutura Organizacional depois da adoção do CSC 
 

Diante de um cenário altamente competitivo, o grupo foi impulsionado à 

diversificação dos seus negócios, e consequentemente, levado a repensar suas 

estratégias para um melhor aproveitamento sinergético do seu negócio.  

 

Após período de estudos internos, a empresa decidiu pela implantação de um 

centro de serviços compartilhados denominado de CSC, com isso, centralizou as 

atividades comuns, que estavam sendo desempenhadas pelas filiais de maneira 
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individual e ao mesmo tempo proporcionou maior concentração das empresas em 

sua atividade principal, além da expectativa de ganhos com qualidade nos serviços, 

redução de custos, entre outros.  A seguir é apresentado um organograma prevendo 

a nova estrutura organizacional:  

 

 
 
Figura 8 – Estrutura Organizacional após implantação do CSC.  
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Observa-se que de acordo com a nova estrutura organizacional 

implementada, agora prevendo a inserção do centro de serviços compartilhados, as 

atividades de compras passaram a ser centralizadas por um departamento 

especifico, gerando assim, maior controle e poder de barganha nas negociações em 

massa, etc. Os demais departamentos passaram a centralizar as atividades 

administrativo-financeiras, proporcionando maior agilidade, qualidade dos serviços, 

pontualidade de prazos, entre outros benefícios. 

 

Já com relação aos custos da nova estrutura organizacional é possível 

observá-los por meio da tabela. Todos os dados foram fornecidos pelo departamento 

de controladoria da empresa. 
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TABELA 2 – Folha  de Pagamento – Por departamentos depois do CSC. 

Central de Serviços Compartilhados  
Período: 05/2010.      

 
Folha de Pagamento Analítica - Por departamentos  

 
      
Departamento: 01 - Compras           
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de Compras 1        8.500        3.400        1.940     13.840 
Analistas de Compras 6      15.000        6.000        8.640     29.640 
total  7      23.500        9.400      10.580     43.480 
      
Departamento: 02 - Financeiro            
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor Financeiro 1      10.500        4.200        1.940     16.640 
Analistas Financeiros  9      22.500        9.000      12.960     44.460 
total  10      33.000      13.200      14.900     61.100 
      
Departamento: 03 - Contábil / 
Fiscal            
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor Contábil/ Fiscal 1      10.500        4.200        1.940     16.640 
Analistas Contábeis  7      17.500        7.000      10.080     34.580 
Analistas Fiscais  4      10.000        4.000        5.760     19.760 
total  12      38.000      15.200      17.780     70.980 
      
Departamento: 04 - Folha de Pagamento          
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de Folha de 
Pagamento  1      10.500        4.200        1.940     16.640 
Analistas de Folha de Pagamento  3        7.500        3.000        4.320     14.820 
total  4      18.000        7.200        6.260     31.460 
     
Departamento: 05 - TI – Tecnologia da 
Informação          
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Supervisor de TI  1        9.500        3.800        1.940     15.240 
Analistas de TI  4      10.000        4.000        5.760     19.760 
Total  5      19.500        7.800        7.700     35.000 
      
Departamento: 06 - Direção            
       

Cargo Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Gerente  1      15.000        6.000        1.940     22.940 
Diretor 1      21.000        8.400          500     29.900 
Total  2      36.000      14.400        2.440     52.840 
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Central de Serviços Compartilhados      
Período: 05/2010.      

Folha de Pagamento Sintética - Por departamentos  
      
Posição Consolidada  Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
            
Departamento: 01 - Compras. 7      23.500        9.400       10.580    43.480 
Departamento: 02 - Financeiro  10      33.000      13.200       14.900    61.100 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal  12      38.000      15.200       17.780    70.980 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento 4      18.000        7.200         6.260    31.460 
Departamento: 05 - TI  5      19.500        7.800         7.700    35.000 
Departamento: 06 - Direção  2      36.000      14.400         2.440    52.840 
Total  40    168.000      67.200       59.660  294.860 

 

 

TABELA 3 – Tabela comparativa de redução de funcionários. 

Comparativo de redução de funcionários     
     

Posição Consolidada  
Antes  
CSC 

Após 
CSC 

Redução
Qtde 

Redução 
% 

          
Departamento: 01 - Compras 9 7 -2 -22% 
Departamento: 02 - Financeiro  13 10 -3 -23% 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal  17 12 -5 -29% 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento  6 4 -2 -33% 
Departamento: 05 - TI  8 5 -3 -38% 
Departamento: 06 - Direção  2 2 0 0% 
Redução Total  55 40 -15   
     

 

TABELA 4 – Tabela comparativa de redução de gastos.  

Comparativo de redução de gastos      
      
Posição Consolidada  Funcionários Salários Encargos Benefícios Total  
Total de despesas ( antes CSC) 55    205.500      82.200       81.260   368.960  
Total de despesas ( Após CSC ) 40    168.000      67.200       59.660   294.860  
Redução %  -27% -18% -18% -27% -20% 

 

 

Observa-se que com a implantação da central de serviços compartilhados 

ocorreu redução no quadro pessoal e nos gastos totais. Essa redução foi originada 

pelo fato da empresa matriz ter reorganizado seu quadro de pessoal através da 

seleção de alguns e dispensa de outros profissionais que desempenhavam trabalhos 

repetitivos.  O processo de seleção e dispensa de pessoal deu-se por avaliações 
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internas providas pelos supervisores com anuência da gerência e em alguns casos 

da diretoria.   

 

Posteriormente ao período de estabilização operacional do centro de serviços 

de compartilhados, a diretoria do CSC levou à diretoria geral e à diretoria das 

demais unidades a necessidade de precificação dos serviços prestados pela 

unidade de CSC. Após muita insistência e inúmeras reuniões abrangendo o tema, a 

diretoria geral, em função da complexidade e sensibilidade do tema, decidiu por 

deixar a precificação dos serviços oferecidos pelo CSC para um segundo plano, e 

como alternativa temporária, resolveu conjuntamente com as demais diretorias 

estabelecer que os custos do centro de serviços compartilhados seriam transferidos 

às demais unidades pelo repasse integral de custos.  

 

Depois de estudos desenvolvidos entre as unidades envolvidas juntamente 

com  controladoria, foi estabelecido que os custos seriam transferidos pelo repasse 

integral de custos, respeitando-se o seu percentual de 50% para a empresa matriz, 

pelo fato dela concentrar o maior volume de transações, e o saldo percentual de 

50% foi dividido igualmente entre filiais, ficando, portanto 25% para a filial 1 e 25% 

para a filial 2.  

 

A seguir, a posição consolidada dos custos do centro de serviços 

compartilhados, com a adoção do referido repasse de custo integral.  
 

TABELA  5 – Repasse integral de custos entre as unidades de negócio.  

Central de Serviços Compartilhados     
  Repasse Integral de Custos 
Posição Consolidada  CSC  Fábrica Filial 1 Filial 2 
   Total  50% 25% 25%

Departamento: 01 - Compras  43.480 21.740  
  

10.870     10.870 

Departamento: 02 - Financeiro       61.100 
  

30.550    15.275  
 

15.275 

Departamento: 03 - Contábil / Fiscal       70.980 
  

35.490  
  

17.745  
 

17.745 

Departamento: 04 - Folha de Pagamento       31.460 
  

15.730       7.865       7.865 

Departamento: 05 - TI       35.000 
  

17.500       8.750       8.750 

Departamento: 06 – Direção       52.840 
  

26.420  
  

13.210  
 

13.210 
Total     294.860 147.430  73.715  73.715  
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Apesar da praticidade existente no repasse integral de custos, por intermédio 

de adoção de rateios,  é observado que esse procedimento não é o mais adequado, 

isso porque apresenta resultados ilusórios, não refletindo o esforço da unidade 

prestadora de serviços e por consequência pode compromete o resultado das 

demais unidades envolvidas.      

 

Nesse sentido, para buscar um adequado método de apreçamento do preço 

de transferência que melhor traduza os esforços da central de serviços 

compartilhados, frente às demais unidades, torna-se necessário o levantamento de 

alguns dados relativos ao volume12 das transações de cada unidade envolvida.  

 

TABELA 6 – Volume de transações internas entre unidades. 
Dados Complementares: Volume de 
Transações Matriz  Filial 1  Filial 2 Total  

(* ) 
Notas

Compras              5.000          1.000           1.250  
 

7.250 
 

(1)

Financeiro             9.012          9.450         16.910  
 

35.372 
 

(1)

Contábil / Fiscal            60.000        15.000         19.000  
 

94.000 
 

(1)

Folha de Pagamento / Benefícios               600             120             180  
 

900 
 

(2)

Tecnologia da Informática - TI               300             120             180  
 

600 (3) 
Notas:  
(1) Número médio de transações por mês.  

(2) Número de funcionários das unidades. 

(3) Número de computadores alocados nas unidades.  

 

 

5.4. Aplicação do apreçamento com base no preço corrente de mercado 
 

Com base na estrutura de pessoal e no levantamento de volume das 

transações mencionadas anteriormente, foi possível obter cotações com base em 

preços de mercado fornecidos por empresas especializadas no segmento de 

terceirização desses serviços. Para que as cotações seguissem o mesmo parâmetro 

de consistência e seguridade, foi estabelecida uma premissa básica onde todos os 

salários, benefícios e quantidade de profissionais alocados atualmente na central de 

                                                 
12 Os volumes foram obtidos através de controles internos apresentados pela unidade de CSC.   
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serviços compartilhados fossem preservados pela empresa consultada. Os 

resultados foram os seguintes: 

 

Cotação de mercado 

TABELA 7 – Cotação de mercado entre fornecedores. 
Fornecedor Compras Financeiro Contábil/ 

Fiscal 
Folha/ 

Benefícios 
TI Direção Total  

1           71.572       100.576       116.840           51.786        57.613       86.979       485.366 
2           77.991       109.596       127.318           56.430        62.780       94.780       528.897 
3           85.675       120.394       139.862           61.990        68.966     104.118       581.005 
 

Com base nas cotações recebidas, a empresa decidiu por optar pela cotação 

apresentada pelo fornecedor de número 2, isso porque seu preço está situado numa 

faixa intermediária de mercado.  

 

A seguir as cotações de mercado separadas por unidade de negócio. 

 

Cotação de mercado por unidade de negócio 

 

TABELA  8 – Cotação de mercado por unidade de negócio. 
 

 Matriz  Filial 1  Filial 2 Total  
(*) 

Notas 
  $ $ $ $   

Compras  
 

53.787           10.757     13.447      77.991 (1) 

Financeiro 
 

27.923           29.280     52.394    109.596 (1) 

Contábil / Fiscal  
 

81.267           20.317     25.735    127.318 (1) 

Folha de Pagamento / Benefícios 
 

37.620             7.524     11.286      56.430 (1) 

Tecnologia da Informática - TI 
 

31.390           12.556     18.834      62.780 (1) 

Direção  
 

56.868           18.956     18.956      94.780 (2) 

 
 

288.855           99.390   140.651    528.897  
(*) Notas:  
(1) Os valores foram calculados com base no volume de transações realizadas por cada unidade.  
(2) Os valores foram calculados através de rateio sendo 60% para a unidade matriz, 20% para as 

demais unidades, isso porque, não há volume de transações para o departamento de direção. 
Este percentual de rateio foi estabelecido com base em na experiência dos gestores envolvidos. 
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Com base nos dados apresentados anteriormente, mostramos, a seguir, os 

cálculos segundo método de apreçamento de mercado: 

 

TABELA 9 – Apreçamento com base no mercado.  

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no apreçamento de mercado CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados    528.897           -           -              -      528.897 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras.      43.480    53.787  10.757     13.447     77.991 
Departamento: 02 - Financeiro       61.100    27.923  29.280     52.394   109.596 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal       70.980    81.267  20.317     25.735   127.318 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento       31.460    37.620    7.524     11.286     56.430 
Departamento: 05 - TI       35.000    31.390  12.556     18.834     62.780 
Departamento: 06 - Direção       52.840    56.868  18.956     18.956     94.780 
Total     294.860  288.855  99.390   140.651   528.897 
      
Resultado     234.037                 -   

 

 

O apreçamento com base no valor de mercado é ideal para as transações 

entre as unidades de negócio, pois os serviços, objeto de transferência interna, 

passam a ser valorizados similarmente com os valores de mercado, apresentando 

maior justiça e proximidade da realidade entre as transações internas. Esse método 

ainda estimula a unidade prestadora de serviços a buscar num primeiro momento 

maior nível de eficiência operacional, redução de custos continuadamente, inovação 

tecnológica, etc. Num segundo momento, estimula a busca por  maior nível de 

excelência quanto aos serviços prestados, tornando-se numa unidade bastante 

competitiva seja  internamente ou externamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

5.5. Aplicação do apreçamento de transferência pelo custo 
 

TABELA 10 – Apreçamento com base no custo.   

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no custo  CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados    294.860           -           -              -      294.860 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras      43.480    29.986    5.997       7.497     43.480 
Departamento: 02 - Financeiro       61.100    15.567  16.324     29.210     61.100 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal       70.980    45.306  11.327     14.347     70.980 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento       31.460    20.973    4.195       6.292     31.460 
Departamento: 05 - TI       35.000    17.500    7.000     10.500     35.000 
Departamento: 06 - Direção       52.840    31.704  10.568     10.568     52.840 
Total     294.860  161.037  55.410     78.413   294.860 
      
Resultado             -                    -   

 
O preço de transferência interna, baseado no repasse integral de custo, tem 

sido o método mais utilizado para valorização das transações intercompahias entre 

as empresas participantes da pesquisa desenvolvida pela Deloitte13. Entendemos 

que esse método pode desestimular a unidade de negócio prestadora de serviço, 

isso porque seus esforços não são convertidos em resultados. O fato de a unidade 

prestadora de serviços não apresentar resultados pode também, por conseqüência, 

afetar negativamente o nível motivacional dos colaboradores, principalmente pela 

dificuldade de estabelecimento de metas e eventuais benefícios, que certamente 

não poderão ser originados dos resultados da unidade prestadora de serviços, 

dessa forma, até gerar internamente conflitos com outras unidades. Ainda, 

associado a esse processo desmotivacional, poderá haver a queda de produtividade 

e qualidade dos serviços, dando margem a ineficiências; que por sua vez, poderão 

facilmente ser transferidas às demais unidades envolvidas pelo fato desse método  

se basear genuinamente em custos.   

 

                                                 
13 Centros de Serviços Compartilhados (2008): Tendências em modelo de gestão cada vez mais 
comum nas organizações. Disponível em <http:/www.deloitte.com/assets/Dcom-
Brazil/Local20%Assets/Documents/Centros20%de20%Servios20%Co.pdf> acesso em: 11 de maio 
2009. 
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5.6. Aplicação do apreçamento de transferência pelo custo mais margem 
 

TABELA 11 – Apreçamento com base no custo mais margem.  

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no custo mais margem - 20% CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados     353.832           -           -              -     353.832 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras       43.480    35.983    7.197       8.996     52.176 
Departamento: 02 - Financeiro        61.100    18.680  19.588     35.051     73.320 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal        70.980    54.368  13.592     17.216     85.176 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento        31.460    25.168    5.034       7.550     37.752 
Departamento: 05 - TI        35.000    21.000    8.400     12.600     42.000 
Departamento: 05 - Direção        52.840    38.045  12.682     12.682     63.408 
Total      294.860  193.244  66.492     94.096   353.832 
      
Resultado        58.972                 -   

 

Para efeito de cálculos, baseados no método de custo mais margem, a 

empresa, após reuniões internas, decidiu incluir uma margem mínima a ser utilizada, 

de 20% sobre os custos.   

 

O preço de transferência interna, com base no custo mais margem, apresenta 

um avanço no sentido de preservação de uma margem para a unidade de 

prestadora de serviços, no entanto, ainda por preservar sua base em custos, pode 

incorrer também em possível repasse de ineficiências, mas agora acrescida de uma 

margem, o que é desfavorável para uma adequada avaliação dos resultados.  
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5.7. Aplicação do apreçamento de transferência Dual  
 

TABELA 12 – Apreçamento com base no Dual.   

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no Dual  CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados     528.897           -           -              -     528.897 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras       43.480    35.983    7.197       8.996     52.176 
Departamento: 02 - Financeiro        61.100    18.680  19.588     35.051     73.320 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal        70.980    54.368  13.592     17.216     85.176 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento        31.460    25.168    5.034       7.550     37.752 
Departamento: 05 - TI        35.000    21.000    8.400     12.600     42.000 
Departamento: 06 - Direção        52.840    38.045  12.682     12.682     63.408 
Total      294.860  193.244  66.492     94.096   353.832 
      
Resultado     234.037         175.065 
(*) diferença a ser deduzida do resultado global da empresa.    (*)  

 

 

Esse método busca uma reciprocidade de resultados entre as unidades 

envolvidas, para isso são estabelecidos dois preços de transferências: um para a 

unidade prestadora e outro para a unidade tomadora de serviços. Neste caso, para 

um cenário de reciprocidade entre as unidades, os serviços providos pela unidade 

CSC foram valorizados pelo seu valor mercado, baseado na proposta intermediária 

apresentada pelo fornecedor 2, no valor de $ 528.897. Já com relação ao preço de 

transferência, atribuído às demais unidades, os gestores com base em estudos 

anteriores, conforme já mencionando no item 5.6, concordaram em contribuir com o 

repasse de custo mais margem de 20%. A diferença apresentada igual a $ 175.065, 

proveniente da reciprocidade de resultados entre unidades, deverá ser deduzida do 

resultado global da empresa.  

 

Observa-se que por meio deste método de apreçamento do preço de 

transferência é possível se evitar ociosidades na unidade prestadora e estimular a 

unidade tomadora a manter os serviços internamente. Já a diferença entre os preços 

de transferências, para sustentar o equilíbrio e as partes interessadas pela 

transação interna, é deduzida do resultado global da empresa.  
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5.8. Aplicação do apreçamento de transferência pelo custo de oportunidade 
 

TABELA 13 – Apreçamento com base no custo de oportunidade.   

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no custo de oportunidade CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados     416.202           -           -              -     416.202 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras       43.480    42.326    8.465     10.582     61.373 
Departamento: 02 - Financeiro        61.100    21.973  23.041     41.230     86.244 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal        70.980    63.951  15.988     20.251   100.190 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento        31.460    29.604    5.921       8.881     44.407 
Departamento: 05 - TI        35.000    24.702    9.881     14.821     49.403 
Departamento: 06 - Direção        52.840    44.751  14.917     14.917     74.585 
Total      294.860  227.307  78.212   110.682   416.202 
      
Resultado     121.342                 -   

 

O preço de transferência baseado no custo de oportunidade permite que os 

custos dos serviços prestados pela unidade de negócio CSC possam ser 

comparados com o menor custo de um serviço equivalente oferecido pelo mercado, 

ou seja, o custo de oportunidade para unidade CSC está no fato dela deixar de 

prestar serviços  externamente e o preço de transferência seria o total do custo dos 

serviços mais o lucro sacrificado pela não prestação externa dos serviços. Já para a 

unidade tomadora dos serviços, o preço interno não deve superar o de mercado, 

senão poderia desestimular a contratação dos serviços internamente.   Para efeito 

de cálculos, com base no custo de oportunidade, foi utilizado como parâmetro o 

menor preço de mercado oferecido pelo fornecedor 1, igual a $ 485.366, eliminando-

se 14,25% referentes a impostos, que naturalmente seriam eliminados  pela 

prestação interna dos serviços.  Dessa forma, preservou-se na unidade CSC o lucro 

sacrificado pela não prestação externa dos serviços e para as demais unidades 

tomadoras dos serviços conservou-se um preço interno inferior ao menor preço 

oferecido pelo mercado, estimulando a transferência interna dos serviços.  

 

Observa-se que o preço de transferência com base no custo de oportunidade 

é inferior ao valor de mercado, isso porque justamente alguns gastos podem ser 

eliminados pela transferência interna.  



102 
 

 

5.9. Aplicação do preço negociado  
 

TABELA 14 – Apreçamento com base no preço negociado.    

Central de Serviços Compartilhados      
  Unidades   
Com base no preço negociado CSC Matriz Filial 1 Filial 2 Total  

           
Receita sobre os Serviços Prestados     324.346           -           -              -     324.346 
            
Custos por departamentos           
Departamento: 01 - Compras       43.480    19.131  11.957     16.740     47.828 
Departamento: 02 - Financeiro        61.100    26.884  16.803     23.524     67.210 
Departamento: 03 - Contábil / Fiscal        70.980    31.231  19.520     27.327     78.078 
Departamento: 04 - Folha de Pagamento        31.460    13.842    8.652     12.112     34.606 
Departamento: 05 - TI        35.000    15.400    9.625     13.475     38.500 
Departamento: 06 - Direção        52.840    23.250  14.531     20.343     58.124 
Total      294.860  129.738  81.087   113.521   324.346 
      
Resultado       29.486                 -   

 
O preço de transferência baseado no preço negociado é quando os gestores 

das unidades de negócios estabelecem internamente o valor para as transações 

internas. Com o objetivo de ampliar o cenário de análises, os gestores de cada 

unidade de negócio se reuniram e decidiram por incluir a possibilidade de remunerar 

a unidade prestadora de serviços CSC pelo seu custo, mais margem de 10%. 

 

Nota-se que apesar dos cálculos terem sido efetuados com base no custo 

mais margem, existem diferenças nos valores atribuídos às demais unidades, 

favorecendo a unidade matriz em relação a essas unidades;  isto porque os cálculos 

seguiram uma determinação da diretoria geral da empresa matriz em que os custos 

deveriam seguir um critério de rateio 40% para a empresa matriz, 25% para a filial 1 

e 35% para a filial 2.  

 

Um possível inconveniente desse método é o fato de ele depender da 

negociação entre os gestores; isso porque influências políticas podem ser soberanas 

em detrimento ao critério de justiça entre as unidades.  
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5.10. Resultados     
 

Apresentamos alguns resultados obtidos com a implantação do centro de 

serviços compartilhados e também com aplicabilidade dos métodos de apreçamento 

dos preços de transferência. 
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Gráfico 2 – Redução de colaboradores. 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 3 – Comparativo de Redução de Gastos. 
Fonte: Autor. 

Com a implantação do CSC, 

foi possível reduzir o quadro 

de pessoal de 55 para 40 

colaboradores, o que 

representa 27% de redução. 

Essa redução representou 

monetariamente a diminuição

de 20% dos gastos com 

pessoal. Foi originada pelo 

fato de a empresa matriz ter 

reorganizado seu quadro de 

pessoal por meio da seleção 

de alguns e dispensa de 

outros profissionais que 

desempenhavam trabalhos 

repetitivos.   
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O método de apreçamento 
com base no valor de 
mercado apresentou 
resumidamente os seguintes 
resultados no CSC: 
 
• Receita         = $ 528.897 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $ 234.037 

Gráfico 4 – Preço de transferência com base no mercado.  
Fonte: Autor. 
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O método de apreçamento 
com base no custo 
apresentou resumidamente 
os seguintes resultados no 
CSC. 
 
• Receita         = $ 294.860 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $     0 

Gráfico 5 – Preço de transferência com base no custo.  
Fonte: Autor. 
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O método de apreçamento 
com base no custo 
apresentou resumidamente 
os seguintes resultados no 
CSC. 
 
• Receita         = $ 353.832 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $   58.972   

Gráfico 6 – Preço de transferência com base no custo mais 
margem.  
Fonte: Autor. 
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O método de apreçamento 
com base no custo 
apresentou resumidamente 
os seguintes resultados no 
CSC. 
 
• Receita         = $ 528.897 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $ 234.037 
• Diferença (*) = $ 175.065 
 
(*) a ser deduzida do resultado global  

Gráfico 7 – Preço de transferência com base no Dual.  
Fonte: Autor. 
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O método de apreçamento 
com base no custo 
apresentou resumidamente 
os seguintes resultados no 
CSC. 
 
• Receita         = $ 416.202 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $ 121.342 

Gráfico 8 – Preço de transferência com base no custo de 
oportunidade. 
Fonte: Autor. 
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O método de apreçamento 
com base no custo 
apresentou resumidamente 
os seguintes resultados no 
CSC. 
 
• Receita         = $ 324.346 
• Custos          = $ 294.860 
• Resultado     = $   29.486 

Gráfico 9 – Preço de transferência com base no preço negociado.
Fonte: Autor. 
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TABELA 15 – Análise comparativa dos resultados consolidados.   

Análise Comparativa dos Resultados Consolidados 

 Mercado Custo 

Custo 
mais 

margem Dual Oportunidade Negociado
              

Receita sobre os 
Serviços Prestados 

 
528.897 

 
294.860 

 
353.832 

 
528.897           416.202       324.346 

         
Custos por 
departamentos 

 
294.860 

 
294.860 

 
294.860 

 
294.860           294.860       294.860 

         

Resultado  
 

234.037           -  
 

58.972 
 

234.037           121.342        29.486 
         
(*) Diferença a ser 
deduzida do resultado 
global    

 
175.065    

 
 Por meio da tabela 15, é possível analisar e comparar os resultados finais 

apresentados pelos diversos métodos de apreçamento do preço de transferência. 

Todos os cálculos foram realizados respeitando-se as variáveis de cada método e  

os estudos e orientações corporativas conforme abaixo: 

 

Volume: Os preços de transferência foram calculados levando em 

consideração o volume das transações de cada unidade de negócio envolvida 

conforme tabela 6; 

 

Custo da unidade CSC: De acordo com nova estrutura organizacional, os 

custos totalizaram $ 294.860 conforme tabela 2; 

 

Mercado: O preço de transferência foi calculado com base na oferta de 

mercado do fornecedor de número 2, totalizando $ 528.897, que deduzido o custo, 

apresentou resultado igual $ 234.03;. 

 

Custo: Não apresentou resultado pelo fato do preço de transferência ser 

equivalente ao custo; 

 

Custo mais margem: Baseado no custo na unidade CSC, mais margem de 

20%. Com isso, apresentou resultado igual $ 58.972; 
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Dual: O primeiro preço de transferência foi calculado com base na oferta de 

mercado do fornecedor de número 2 e o segundo preço de transferência foi 

calculado com base no custo da unidade CSC, mais margem de 20%. A diferença 

de $ 175.065 deverá ser deduzida do resultado global da empresa; 

 

Oportunidade: O preço de transferência foi calculado com base na menor 

oferta de mercado oferecida pelo fornecedor 1, que deduzido alguns gastos 

elimináveis totalizou $ 416.202 e  o resultado $ 121.342; 

 

Negociado: O preço de transferência foi calculado com base nos custos mais 

margem de 10%. O resultado foi igual a $ 29.486. 

 

Os resultados serão comentados em detalhes no item 5.11, a seguir.  

 

 

5.11. Síntese   
 

Levando em consideração todas as variáveis pertencentes a cada método de 

apreçamento do preço de transferência, entende-se que em situações em que há 

mercado ativo, amplo e semelhante aos serviços objeto de transferência interna, o 

método mais adequado para avaliação e mediação de resultados entre unidades de 

negócios é o baseado no mercado, pois as transações internas são valorizadas mais 

próximas da realidade, proporcionando mais justiça aos resultados. Além disto, 

estimula a unidade prestadora de serviços a buscar continuamente a maximização 

do nível de eficiência operacional, redução de custos, inovação tecnológica, entre 

outros, para alcançar o nível de excelência desejado, tornando-se assim, uma 

unidade bastante competitiva, seja internamente ou externamente. Conforme 

pudemos observar anteriormente na tabela 15, o método de apreçamento com base 

no mercado apresentou maior resultado para a unidade prestadora de serviços, 

totalizando o  valor de $ 234.037.  

 

Os apreçamentos do preço de transferência baseados em custo e custo mais 

margem apresentaram resultados iguais a $ (0) zero e $ 58.972 respectivamente. O 

método baseado em custo apresentou resultado igual a zero em virtude da receita 
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da unidade prestadora de serviços ser igual ao repasse integral dos custos das 

unidades tomadoras dos serviços. Já no método baseado em custo mais margem 

apresenta um avanço na medida em que a unidade prestadora de serviços passa a 

reter uma margem sobre os serviços prestados, no entanto, ambos os métodos, por 

apresentarem estrutura baseada em custos, podem desestimular a unidade 

prestadora de serviços, que por sua vez, pode produzir deficiências internas que 

poderão incorporar aos preços de transferência levando as unidades a resultados 

ilusórios.   

 

Nessas situações, torna-se necessário ressaltar a importância do estímulo e 

gerenciamento da unidade prestadora de serviços, visando a um plano de 

excelência continua, pois do contrário, as unidades tomadoras de serviços poderão 

pensar em alternativas independentes.   

 

O método dual, apesar de apresentar dois preços de transferências distintos 

entre as unidades prestadoras e tomadoras de serviços para uma reciprocidade de 

resultados, pode não traduzir adequadamente o resultado das unidades, isso porque 

o preço de transferência é estabelecido com base no melhor desempenho 

econômico para as unidades envolvidas e a diferença é subtraída do resultado 

global da empresa. 

 

Neste caso, por exemplo, foi preservado um resultado satisfatório e aceitável 

entre as unidades envolvidas, onde os serviços prestados pelo CSC foram 

valorizados pelo seu valor de mercado e os gestores concordaram em contribuir com 

os custos, mais margem de 20%, o que ocasionalmente neste cenário apresentou 

resultado de $ 234.037, igual ao resultado apresentado pelo método de 

apreçamento com base de mercado. A diferença totalizando $ 175.065 será 

deduzida do resultado global da empresa. Cabe-nos lembrar que diante de qualquer 

outro cenário estabelecido internamente, os resultados entre o dual e mercado serão 

diferentes. 

 

O apreçamento do preço de transferência baseado no custo de oportunidade 

pode ser interessante, na medida em que os custos dos serviços providos podem 

ser comparados com o menor custo oferecido pelo mercado. Portanto, cabendo à 
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unidade de negócio a decisão pela máxima contribuição disponível para o lucro que 

é rejeitado pela escolha da melhor oportunidade. O resultado apresentado para o 

método baseado no custo por oportunidade foi de $ 121.342.  

 

O preço negociado por depender da negociação interna entre os gestores de 

cada unidade de negócio, influências políticas podem ser soberanas em detrimento 

ao critério de justiça das unidades de negócios envolvidas. Para efeito de cálculo do 

preço negociado, os gestores concordaram em incluir a possibilidade de 

remuneração do CSC pelo seu custo, mais margem de 10%, no entanto, uma 

determinação da empresa matriz foi soberana quanto à divisão dos custos. Este 

pode ser um forte inconveniente desse método, pois a matriz pode estabelecer uma 

carga de custos superior à realidade das unidades, forçando-as ao aumento das 

receitas ou ainda o mesmo pode acontecer entre as próprias unidades prevalecendo 

aspectos políticos.   

 

Depois de percorridas as variáveis, vantagens e desvantagens de cada 

método de apreçamento do preço de transferência, conforme quadro 2, percebe-se 

que a escolha ou adoção por um determinado método pode estar intimamente ligada 

ao nível de evolução, amadurecimento e entendimento da organização.   

 

Em situações onde há mercado amplo, ativo e semelhante de um 

determinado produto ou serviço, é possível a opção pelos métodos de preço de 

transferência que buscam referência no próprio mercado, a exemplo do preço de 

transferência com base no mercado e custo de oportunidade. Ao contrário, em 

situações onde não há existência de mercado amplo, ativo ou semelhante, poderiam 

ser escolhidos os métodos de preço de transferência que buscam referência em 

custos; mas quando baseado em custos. É importante que na medida do possível 

sejam feitas tentativas para medir o nível de provável ineficiência ou possibilidade de 

aplicação de custo-padrão, buscando assim, minimizar o repasse de ineficiências às 

demais unidades compradoras ou tomadas de produtos ou serviços.  

 

O método de apreçamento Dual poderia ser utilizado em situações especiais, 

visando a minimizar possíveis conflitos com outros métodos ou ainda conflitos 

internos entre gestores das unidades de negócios.   
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O método de apreçamento com base no preço negociado pode ser utilizado 

em qualquer situação, havendo ou não parâmetro de mercado, basta apenas os 

gestores das unidades estarem dispostos a negociações internas, o que nem 

sempre é viável por questões políticas, conflitos de interesses, etc.  

 

No caso da empresa SIEG, levando em consideração as variáveis dos 

métodos de preço de transferência, concluiu-se que entre os diversos métodos de 

apreçamento do preço de transferência, o mais apropriado para avaliação e 

mensuração de desempenho do centro de serviços compartilhados é o método com 

base no preço de mercado, isso porque os serviços oferecidos pelo CSC podem ser 

facilmente identificáveis no mercado, por haver mercado amplo, ativo e semelhante 

para comparabilidade e valorização das transações intercompanhias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do atual cenário econômico-financeiro mundial em que estamos 

vivendo, a geração de valor torna-se uma tarefa mais do que desafiante no mundo 

empresarial, pois externamente os clientes querem sempre mais qualidade por 

menor preço, e internamente, em função da concorrência acirrada, produtos da 

mesma organização competem entre si, daí a dificuldade de regular os preços, 

preservar os níveis de receita e atingimento das metas orçamentárias, etc. Na 

maioria dos casos, a geração de valor acaba justificada pela redução de custos e 

otimização de processos, nesse sentido é que o CSC tem ganhado seu espaço e 

notoriedade dentro dos modelos de gestão das organizações, pois através de sua 

prática é possível concentrar-se no seu “core business” ou atividade-fim da 

organização e ao mesmo tempo pela centralização das atividades de apoio é 

possível obter integração de tecnologias, processos, pessoal, ganhos de escala e 

redução de custos. Dessa forma, otimiza recursos e gera valor aos acionistas.   

 

Durante a pesquisa, foram abordados aspectos positivos e alertas, que 

devem ser levados em consideração, diante de um processo de implementação de 

um CSC. Alguns desses aspectos foram visivelmente identificados nas visitas à 

empresa SIEG, apenas a título de exemplo relataria a necessidade de melhorias nos 

controles internos. A mensagem que fica é que o fator decisorial não deve estar 

embasado apenas na expectativa de redução de custos, pois outros fatores devem 

ser levados em consideração, a exemplo do fator qualidade, pois se espera que os 

serviços prestados pelo centro de serviços compartilhados sejam no mínimo 

superiores aos prestados atualmente, independente de qual for o cenário 

empresarial . Nota-se que o grande desafio não está simplesmente na expectativa 

de redução de custos, mas sim na  preservação ou elevação do nível de qualidade 

dos serviços prestados, buscando uma excelência contínua, que inclusive é o 

grande desejo da diretoria da empresa. 

 

Entendemos que a prática de CSC, de um modo geral, já se encontra 

consolidada no mercado, pois é visível sua evolução dentro das organizações, 

saindo de uma posição de um simples departamento e passando a ocupar uma 

posição formal alinhada com os objetivos corporativos.  
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Atualmente, arriscaríamos dizer que os CSC´s encontram-se numa fase de 

expansão e maturidade com seu ciclo de vida longo e próspero, no entanto, 

naturalmente ainda existem aspectos que merecem, em nosso entendimento, 

melhorias e estudos complementares.    

 

Inseridos no contexto de maturidade e expansão, entendemos que os CSC´s 

deixarão de ser somente um centro de serviços compartilhados, que executam 

trabalhos rotineiros e repetitivos; entendemos que com o avanço da tecnologia, 

novas fronteiras do conhecimento serão superadas e os centros de serviços 

compartilhados passarão a absorver atividades mais complexas, incluindo a 

prestação de serviços em processos fabris, não se limitando apenas à prestação de 

serviços consultivos, que atualmente são confiados a terceiros.   

 

Com relação à precificação dos serviços prestados pelos CSC´s, também, de 

um modo geral, é possível observar algumas tentativas de precificação por parte das 

empresas, a exemplo da empresa SIEG, mas que por tratar-se de uma questão 

extremamente delicada, e não mais importante do que a operacionalização 

propriamente dita do CSC, a precificação dos serviços acabara por ficar em segundo  

plano.   

 

Para os centros de serviços compartilhados que, por ventura, já se 

consideram maduros, pensamos que este seja um momento adequado para 

estabelecer um método de apreçamento, pois se entende que não será possível 

avançar para uma fase de maturidade e expansão em busca da excelência contínua, 

sem que antes, os diversos métodos de apreçamento do preço de transferência e 

suas variáveis tenham sido avaliados pelos seus gestores. 

 

Considera-se que este trabalho teve atendido seu objetivo e respondida à 

questão central, pelo fato de ter avaliado os diversos métodos de apreçamento do 

preço de transferência analisando-os e comparando-os seus resultados 

detalhadamente, juntamente com todas as variáveis que devem ser levadas em 

conta durante o processo de valorização do preço de transferência de um centro de 

serviços compartilhados em relação às demais unidades de negócio.  
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Constatou-se na pesquisa que o método mais apropriado para avaliação e 

mensuração de desempenho de um centro de serviços compartilhados é o método 

com base no valor mercado.  

 

Especificamente no caso da SIEG, mediante os resultados apresentados 

após a pesquisa, a diretoria geral demonstrou-se bastante inclinada em adotar o 

método de apreçamento com base no mercado.  

 

Baseado nas conclusões e resultados apresentados no presente trabalho é 

que deixamos nossa contribuição para uma análise mais criteriosa e consciente por 

parte do empresariado e demais interessados para estabelecer um adequado 

método de apreçamento do preço de transferência, que melhor traduza os esforços 

das unidades de negócios em resultados justos e mais próximos da realidade, assim 

estimulando-as para o aumento do resultado global.  

 

A presente obra, em razão do seu enfoque de precificação dos serviços 

prestados pelo centro de serviços compartilhados, por meio da aplicabilidade dos 

diversos métodos de preço de transferência, pode apresentar limitações, quando 

aplicada em outros setores, a exemplo do industrial, pois se houver a transferência 

interna de produtos intermediários e finais entre filiais e entre as unidades de 

negócios produtivas, os resultados poderão ser diferentes, mas independentemente 

de qual seja o segmento empresarial, ficam mantidas as variáveis expostas 

anteriormente.  Entendemos que as possíveis limitações poderão ser estudadas por 

trabalhos futuros.  
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