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Bem vindos.

Nesta Edição da XMagazine vamos conhecer o 
CASE de uma empresa que viu uma oportunidade 
de crescimento e utilizou o CSC como uma abor-
dagem estratégica para alcançar seus resultados 
rapidamente, estamos falando do SIAN da empresa 
HP Transportes.

E, falando em oportunidades, o ensaio desta edição 
nos convida a refletir sobre empresas que estão 
vencendo a crise com boa governança, foco, agili-
dade e flexibilidade. Vamos refletir como podemos 
prever mudanças e quebrar paradigmas, seja na 
forma de abordar o mercado, no desenvolvimento 
de produtos e serviços, na disposição de mudar 
de estratégia ou até de setor para aproveitar novas 
oportunidades.

Obrigado pela atenção e sucesso frente aos seus 
desafios.

Carlos Magalhães
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O SIAN foi criado com o objetivo de se tornar uma 
plataforma que possibilitasse o crescimento sus-
tentável do grupo e o compartilhamento de todo 
Know How de gestão e boas práticas, acumulados 
em anos de evolução pela HP Transportes.

SIAN
Serviços 
Integrados 
de Apoio 
a Negócios

Atividade
Centro de Serviços 
Compartilhados

Fundação 
Abril/2014

Localidade do CSC
Goiânia-GO

Empresas Atendidas
HP - Urbi - Viação Reunidas

Quantidade de 
Macro Processos
10

Colaboradores 
226
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A Empresa
HP Transportes é uma das concessionárias de trans-
porte coletivo urbano que opera em Goiânia e região 
metropolitana, composta por 18 municípios. 

Opera com uma frota de 321 carros e possui um 
quadro de integrantes com mais de 1200 pessoas, 
sendo reconhecida na última edição do prêmio ANTP 
(Associação Nacional de Transportes Públicos) como 
empresa padrão ouro de gestão. 

A empresa faz parte do grupo HP, que além de Goiâ-
nia, atua com a prestação de serviços de transporte 
público coletivo em Brasília, através da empresa Urbi 
Mobilidade, que opera desde 2014 uma frota de 478 
carros e possui um quadro de 2.130 integrantes.

Também faz parte do Grupo a Ita Transportes, fun-
dada em 1970, uma empresa de gestão e terceiriza-
ção de frota sediada em Goiânia/GO, com filiais no 
Distrito Federal e Mato Grosso, contando com mais 
de 800 integrantes e frota superior a 1.800 veículos.
Com a criação da Urbi em 2014, surgiu a necessi-
dade de estabelecer um modelo que possibilitasse 
o compartilhamento do sistema de gestão já maduro 
da HP Transportes, de modo a garantir uma imple-
mentação estruturada da Urbi em Brasília e uma 
gestão sustentável para o grupo. 

Para esse desafio o modelo de Centro de Ser-
viços Compartilhados foi escolhido, e assim 
surgiu o SIAN (Serviços Integrados de Apoio a 
Negócios).

O SIAN foi criado com o objetivo de se tornar uma 
plataforma que possibilitasse o crescimento susten-
tável do grupo e o compartilhamento de todo Know 
How de gestão e boas práticas, acumulados em 
anos de evolução pela HP Transportes.

Através da liderança firme e participativa do Presi-
dente do Grupo, Edmundo Pinheiro, e da Diretora 
Executiva do Grupo, Indiara Ferreira, o Gerente do 
Núcleo de Governança, Laércio Ávila, foi escolhido 
para liderar o projeto que contou com o suporte da 
Consultoria Xcellence de São Paulo.  

Quais os processos 
implantados hoje e quais 
as perspectivas de novos 
processos?
O SIAN já nasceu com um escopo amplo e prati-
camente completo, oferecendo soluções relativas 
aos processos de apoio como: Gestão de Pessoas, 
Gestão Financeira, Saúde, Meio Ambiente e segu-
rança, Gestão em Tecnologia, Gestão Contábil, Ma-
nutenção de frota, Suporte Administrativo (Facilities), 
Gestão Jurídica e Gestão de Suprimentos.

Desde o início, a abordagem relativa a atuação não 
foi apenas transacional, operacionalizando proces-
sos como planejamento de pessoas, educação cor-
porativa, novas soluções tecnológicas, dentre outros. 
Recentemente o SIAN passou a ser responsável 
pela operacionalização de maneira compartilhada, 
de todos os processos relativos a Gestão Estraté-
gica (Gestão da Estratégia, Gestão do Orçamento, 
Gestão de processos, Gestão de riscos e Indicado-
res) e também pelos processos de Marketing, não 
somente do centro de serviços, mas também dos 
negócios (operação). Reforçando que o modelo pode 
sim, extrapolar as fronteiras da prestação de serviços 
apenas transacionais.  
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Quais os benefícios 
da Implantação do 
CSC para a empresa? 
Pode tangibilizar valores? 

Os principais benefícios obtidos com a implan-
tação do CSC foram:

•	Maior	foco	na	atividade	fim	das	
   empresas atendidas;

•	Ganho	de	sinergia	para	as	
   empresas do grupo;

•	Preparar	uma	estrutura	de	
  suporte que poderá atender 
  a outros negócios;

•	Propiciar	maior	controle	de	gestão	
  dos negócios atendidos;

•	Estabelecer	um	meio	para	
  transferência de conhecimento 
  entre as empresas;

•	Propiciar	a	revisão	e	melhoria	de	
   processos;

•	Possibilitar	a	consolidação	
  padronizada de informações, 
  facilitando a tomada 
  de decisão;

•	Viabilizar	o	investimento	em	novas	
  tecnologias  (Automação de 
		processos,	ERP,	Automação	
  do orçamento);

•	Reduzir	gastos,	otimizar	recursos	
  e obter ganho de escala.

Este	último	ponto	pode	ser	evidenciado	através	
dos	números	abaixo:

•	Redução	 de	 51,23%	 das	 despesas	
médias	mensais	de	folha	administra-
tiva,	totalizando	R$	660.356,60	nomi-
nal/mês;

•	Durante	 o	 período	 2014	 a	 2017	 as	
melhorias nos indicadores relativos 
aos processos da área de Suprimen-
tos foram:

•	Capital	Empregado:	Redução	
		nos	níveis	de	estoque	em	47%

•	Índice	de	estoque	zerado:	
  Redução	do	índice	de	4,5%
		para	0,8%

•	SLA	(ANS)	de	atendimento	de	
  compras: aumento no índice de 
		cumprimento	de	61%	para	93%

•	Giro	de	estoque:	Giro	de	
		estoque	inicial	0,4	(Mês);	
		Giro	de	estoque	atual	1,7	(Mês)

•	Preço	unitário	de	peças	
  e acessórios: Redução	de	17%
  no período 



XMagazine - 8

Como foi o processo de 
implantação, qual a duração do 
projeto, quantos profissionais 
foram envolvidos na formação 
do centro? 
O projeto de implantação foi iniciado em abril de 
2014 e divido em 3 fases: 

1ª	Ganhos	rápidos
2ª	Melhoria	de	seus	
controles/automação
3ª	Busca	pela	Excelência.
Após 6 meses, em setembro de 2014, o CSC já es-
tava operando com escopo completo, trilhando a 
partir daí a linha de evolução apresentada abaixo:

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2017

Criação
Criação e implantação do SIAN como 
Centro de Serviços Compartilhados

Evolução	e	Automação
Evolução do modelo, medição em tempo 
real dos indicadores (SLAs). Automação 
de processos através de BPMs.

Atuação	em	Rede
Ingresso no grupo Coopera de CSCs, 
participação da fundação ABSC

MEG
Alinhamento ao MEG (Modelo 
de Excelência da Gestão)

Prestação	de	Serviço
Início da atuação na prestação de 

serviços, passando a atender: Viação 
Reunidas, SET e Consórcio RMTC

Premiação
Eleito CSC do Ano 

(Terceiro Lugar) pela ABSC

SAP
Início da operação 
ERP SAP

BPO
Estruturação do 

SIAN como BPO

2017
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Como a tecnologia ajuda 
no dia a dia da operação? 
Quais ferramentas utiliza? 
A utilização de ferramentas tecnológicas, que pos-
sibilitem o aumento da produtividade contínua e a 
entrega de valor por parte do CSC é fator crítico de 
sucesso para a evolução sustentável do SIAN. 

Para tanto, atualmente o SIAN utiliza o SAP para 
operacionalização de seus processos e atendimento 
de seus clientes, possui um BPMS (Business Process 
Management Suite) utilizado para automatizar o pro-
cesso de gestão de demandas, através do qual os 
chamados para entrega dos serviços são realizados, 
possibilitando assim a medição em tempo real dos 
SLAs e do grau de satisfação dos clientes atendidos.
Para consolidação dos indicadores o SIAN utiliza o 
BI Qlik View e para operacionalização da folha de 
pagamento o ERP RM da Totvs.

O SIAN possui também um portal, que além de ser 
um importante canal de comunicação com notícias 
e comunicados, também disponibiliza o acesso às 
principais ferramentas utilizadas pelo CSC, bem como 
a descrição de todos os serviços com respectivos 
SLAs e SLAs reversos. 

Atualmente o SIAN possui práticas voltadas para uti-
lização de ferramentas de RPA (Robotic Process Au-
tomation) com um projeto formalmente desdobrado 
do Mapa Estratégico, buscando a melhoria contínua 
do nível de serviço, o compliance e a redução sus-
tentável de custos.

Qual a mudança cultural 
observada com a criação 
do CSC no ambiente 
da empresa? 
O CSC promoveu uma mudança cultural profunda 
nas organizações pertencentes ao Grupo HP, através 
da quebra de paradigma de que os processos de 
apoio são meros coadjuvantes organizacionais.

Com a implantação dos serviços compartilhados, os 
gestores integrantes do modelo passaram a pensar e 
atuar como provedores de soluções, com abordagem 
multinegócios e de maneira independente, premissas 
que não existiam antes de sua implantação.

Essa abordagem possibilitou aos integrantes do CSC 
um olhar ainda mais estratégico e sistêmico acerca 
do contexto organizacional, uma evolução que propi-
cia com que hoje o SIAN possa ser uma importante 
unidade estratégica de negócios para o grupo HP, 
capaz não apenas de viabilizar a redução de custos 
e melhoria de desempenho, mas também de ser um 
parceiro importantíssimo para a mitigação de riscos, 
garantia do compliance e um grande provedor de in-
formações para tomada de decisão dos negócios.

Equipe SIAN
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Qual a efetividade do SLA,
indicadores de desempenho 
e custeio / precificação 
no processo de governança 
e relacionamento entre 
o cliente e o CSC?
Atualmente o SIAN possui uma efetividade global 
de atendimento dos serviços de 85,5% dentro do 
prazo acordado e um índice de satisfação global de 
97,77% (ótimo/bom).

O modelo de precificação adotado é o de rateio 
simples, que utiliza o critério de frota (relativo ao 
negócio do grupo) para divisão dos custos incorridos 
pelo CSC, que ocorre através da emissão de nota de 
débito entre as empresas do grupo.

O modelo de relacionamento entre o CSC e o cli-
ente se dá por meio de formalização da prestação 
de serviços através do contrato entre as partes, com 
a definição do escopo, papéis e responsabilidades e 
critério de rateio.

O catálogo de serviços consolida todos os serviços 
oferecidos pelo CSC e se apresenta como anexo do 
contrato de prestação de serviços, além disso, o ca-
tálogo está alinhado com a rede cliente-fornecedor, 
através da qual são estabelecidos requisitos por am-
bas as partes (cliente e CSC), caracterizando a for-
malização do SLA reverso que possibilita a prestação 
de serviços pautada na excelência. 

Para caracterização do modelo de relacionamen-
to, foi estabelecido internamente pela equipe de 
Governança o Framework de relacionamento SIAN, 
que demonstra como devem ocorrer as interações 
entre os diversos níveis (estratégico, tático e opera-
cional), visando a geração de valor e a preservação 
do bom relacionamento entre as partes.
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Qual a sua visão sobre 
o papel do CSC no processo 
de crescimento e futuro 
da empresa?
Hoje, com menos de três anos após sua criação, o 
CSC é reconhecidamente uma unidade de negócios 
chave na estrutura do Grupo HP, se apresentando 
como uma plataforma robusta que possibilita o cres-
cimento sustentável através da prontidão de seus 
processos, que estão em constante transformação 
em busca da geração de valor.

Neste sentido, o SIAN participa de forma ativa de 
todas as discussões estratégicas do grupo e já se 
estrutura rapidamente para oferecer seus serviços ao 
mercado. Possibilitando assim com que, através da 
atuação como BPO, o SIAN possa ser além de uma 
plataforma interna provedora de soluções, uma nova 
unidade de negócios do grupo geradora de recei-
tas, de modo a contribuir com a sustentabilidade do 
grupo.

Os objetivo foram atingidos?
Após as fases de implantação e estabilização, que 
lograram êxito no atingimento dos objetivos estabe-
lecidos, o SIAN se vê diante de novos e grandes de-
safios.

Em face a um cenário externo cada vez mais mu-
tante, em um ambiente de negócios cada vez mais 
complexo, os CSCs carregam a expectativa perene 
da transformação contínua em prol da produtividade 
e otimização de recursos, porém, agora ampliada 
com a responsabilidade de municiar os negócios 
com informações ainda mais estratégicas, com en-
tregas de alto valor agregado e prontidão certeira 
para novas oportunidades.

Sem que para isso se esqueça da necessidade, ou 
da possibilidade, de se transformar de um centro de 
despesas, para um centro de receitas importante 
para qualquer organização. 

Ou seja, o futuro do SIAN e por quê não dos CSCs, 
é permeado de grandes desafios, responsabilidades 
e muito trabalho!



XMagazine - 12

ENSAIO

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

Transformando 
Crise em 
Oportunidade.

As empresas vencedoras serão 
aquelas com agilidade e flexi-
bilidade para se adaptar.  Serão 
empresas capazes realmente de 
prever mudanças e dispostas 
a quebrar paradigmas, seja na 
forma de abordar o mercado, seja 
no desenvolvimento de produtos 
e serviços, seja na disposição de 
mudar de estratégia ou até de setor 
para aproveitar novas oportuni-
dades.

Por Carlos Magalhães
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Para sobreviver, 
empresas 

precisam de 
FOCO!



“O sertanejo é, antes de tudo, um forte.” No livro “Os 
sertões”, Euclides da Cunha se referia ao pobre homem 
da zona árida do nordeste brasileiro que sofria constan-
temente as intempéries do clima natural de sua região. 
Hoje, não apenas o nordestino, mas o povo brasileiro 
como um todo, lida com as adversidades provadas ago-
ra não pelo clima, mas pela sua própria ganancia, leniên-
cia e egoísmo, e se permitem um pouco de devaneio, 
até de patriotismo, provocadas em sua grande maioria 
por ações políticas, amorais, éticas, de incompetência 
de gestão e de imagem de nosso país que traz (e trará) 
consequências econômicas e sociais.

Enquanto algumas empresas desfrutam da benevolên-
cia do governo em troca de favores, digamos, não lá 
muito honestos, a realidade da maioria das empresas 
é bastante conhecida, em média 25% das pequenas 
e médias empresas no Brasil fecham suas portas com 
apenas dois anos de atividade, sendo que com cinco 
anos este índice aumenta para mais de 50%. Os prin-
cipais motivos são a falta de capital de giro, baixos lu-
cros, carga tributária exorbitante, alto endividamento e, 
principalmente, baixo nível de gestão empresarial e um 
modelo de governança bem definido. Alguns motivos 
decorrentes deste são: baixa competitividade, conflito 
entre sócios, falta de experiência empresarial, altos 
custos e despesas, inadimplência, falta de clientes e 
interferências governamentais.

Os anos de 2015/2016 tem sido um dos piores anos 
para as empresas brasileiras. A forte crise política as-
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sociada à leniência do governo para implantar um pro-
cesso de reestruturação administrativa com impactos 
relevantes sobre os gastos governamentais produziu 
uma crise econômica que nos afetará por diversos anos.

O que estamos passando neste momento é apenas o 
início de uma fase dura que terá enormes impactos e 
consequências na sustentabilidade financeira das com-
panhias e no desenvolvimento da nossa sociedade. A 
atual gestão governamental vem, há muito tempo, se 
orgulhando de ter conseguido avanços no desenvolvi-
mento das empresas e no combate à pobreza através 
de proselitismo político e social, colocando o Brasil, de 
uma crise financeira sem igual, numa crise moral e ética 
que se tornou uma grande vergonha nacional e um con-
strangimento internacional à nossa imagem perante o 
mundo. Como consequência, infelizmente, teremos nos 
próximos tempos um retrocesso importante que, pro-
vavelmente, consumirá grande parte da evolução social 
e empresarial dos últimos anos.

Ética
Substantivo Feminino

1. parte da filosofia responsável pela in-
vestigação dos princípios que motivam, 
distorcem, disciplinam ou orientam o 
comportamento humano, refletindo esp. 
a respeito da essência das normas, va-
lores, prescrições e exortações presen-
tes em qualquer realidade social.

2. p.ext. conjunto de regras e preceitos 
de ordem valorativa e moral de um indi-
víduo, de um grupo social ou de uma so-
ciedade e profissional”
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Vivemos em uma era econômica difícil, no qual as em-
presas precisam operar em um cenário de competição 
mais intensa e também com velocidade de mudanças 
mais acelerada. 

– O país passa pelo seu pior da crise 
(econômica,	moral,	política)	refletindo	sobre	
a	imagem,	estratégias	de	desenvolvimento	e	
mercado brasileiro.

–		Os	clientes	estão	mais	exigentes,	o	ciclo	
de vida dos produtos mais curtos e as mar-
gens	mais	enxutas.

– Há uma nova realidade econômica causan-
do megatendências globais, como as mu-
danças	demográficas,	a	globalização,	a	dis-
puta entre blocos econômicos e a revolução 
digital. 

– O cenário de negócios está se tornando 
mais instável e mutável.

As empresas vencedoras serão aquelas com agilidade e 
flexibilidade para se adaptar.  Serão empresas capazes 
realmente de prever mudanças e dispostas a quebrar 
paradigmas, seja na forma de abordar o mercado, seja 
no desenvolvimento de produtos e serviços, seja na dis-
posição de mudar de estratégia ou até de setor para 
aproveitar novas oportunidades.

Mas, mesmo diante de uma realidade tão desafiadora, 
as empresas familiares e de pequenos e médios em-
preendedores continuam se expandindo. Como manter 
essa tendência?

– A resposta passa sobretudo por gover-
nança, e as empresas familiares, pequenas e 
grandes	sabem	disso.	Quando	o	tema	é	o	fu-
turo, no caso de empresas familiares mais da 
metade planeja passar a propriedade para 
a	próxima	geração,	no	caso	de	pequenas	a	
meta	é	perenizar	e	crescer,	para	as	médias,	
crescer, comprar ou realizar uma boa nego-
ciação de venda, mas qualquer uma destas 
depende	de	uma	gestão	profissionalizada.	A	
meta	é	deixar	como	legado	um	negócio	só-
lido, feito para durar e crescer e com ade-
quada governança corporativa, estruturas 
operacionais e organizacionais eficientes, 
cultura mais focada e menos conflitos in-
ternos.

A construção dessas alternativas certamente não é sim-
ples. De início, as empresas devem estar conscientes 
do que significa um processo de profissionalização. Ele 
deve abarcar todas as práticas e sistemas da empresa, 
desde a área financeira, a de operações, a de pessoal 
até a gestão de riscos, e precisa contemplar não só a or-
ganização, mas eventualmente também a família.  Esse 
é o escopo da transformação.

As empresas para sobreviver necessitam de foco, então 
seu modelo de governança deve também refletir esta 
visão e valores em seu dia-a-dia operacional.

“A resposta passa sobretudo 
por governança...”



Três grandes pilares de governan-
ça podem ser estabelecidos para 
enfocar nas demandas e necessi-
dades do seu negócio:
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Fonte: Centro de Serviços Compartilhados - Carlos Magalhães

Operações
(Unidades 

de Atendimento)

Centros
Administrativos

Serviço de Suporte
aos Negócios

CSC

PÚBLICO

Suporte à Direção 
Estratégica e Políticas

Corporativas
Demandas

Resultados

Organização de Serviços Compartilhados

Holding / Centro Corporativo

Governança Corporativa

Unidades de Negócio
- Concentra-se em criar valor a través 
   de processos principais

- Avaliado através de medidas financeiras
   e de desempenho operacional

- Responsável pela manutenção 
   do serviço entregue ao público

- Centro de Serviços responsável por atividades onde existem 
   economia de escala ou de conhecimentos especializados
- É focado em fornecer serviços de apoio aos Centros 
   Corporativos e e às Unidades de Negócio

Responsabilidade global por:
     - Definir políticas Corporativas;
     - Gerenciar relacionamento com reguladores, 
        acionistas, partes interessadas 
        (stakeholders), conselhos e com 
        a comunidade;
     - Estabelecer objetivos públicos 
        financeiros e o peracionais e;
     - Monitorar a evolução do desempenho.
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O Modelo adotado de Governança 
Corporativa maximiza o valor es-
tratégico da organização, garante 
maior redução de custos, padroni-

za processos e provê uma plata-
forma única e mais sólida para 
crescimento da operação.

Fonte: Centro de Serviços Compartilhados - Carlos Magalhães

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS

FOCO NAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

     - Possibilitar maior foco em áreas de negócio

     - Possibilitar a padronização de processos e disseminar 
        melhores práticas para as atividades de suporte

     - Aprimorar controles internos e reduzir riscos

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO

     - Alavancar ganhos de escala e de produtividade

     - Proporcionar níveis de serviço de suporte adequados
       a um custo reduzido

     - Alavancar investimento sem tecnologia



Uma boa forma de prevenção é desenvolver um plano 
de negócios de curto e médio prazos, que levem em 
consideração como a companhia se desenvolverá. 
Este planejamento deve contemplar um fluxo de caixa 
das operações, análise de rentabilidade e, principal-
mente, um plano de ação que deve ser executado com 
o máximo de disciplina. Companhias que planejam, 
são bem controladas e estáveis financeiramente e têm, 
geralmente, maior chance de sucesso.

Entretanto, o que fazer quando a companhia está mal? 
O primeiro passo é diagnosticar os principais problemas 
e montar um plano de reestruturação com duas fases: 
de ações emergenciais e de estabilização. Geralmente, 
a principal ação emergencial é a de se conseguir mais 
recursos financeiros. As formas mais rápidas para con-
seguirmos caixa extra são: venda de ativos da com-
panhia ou mesmo dos sócios, busca de empréstimos 
com garantia de bens pessoais, redução acelerada de 
estoques e venda de participação acionaria. Contudo, 
garantir o caixa para a fase emergencial não é suficiente. 
É necessário atacar as origens dos problemas que le-
varam a empresa a chegar nesta situação.

É muito difícil empreender no Brasil. O custo Brasil, as 
altíssimas taxas de juros e de impostos, os altos gastos 
com logística, burocracia, corrupção e a volatilidade 
cambial impõem aos empresários enormes desafios 
de gestão. Em todo país em desenvolvimento, porém, 
há inúmeras oportunidades para empreender. Como os 
riscos são altos, os melhores negócios tendem a apre-
sentar ótimo potencial de rentabilidade.

Qualquer crise é algo muito ruim para o desenvolvimento 
do país e de sua sociedade, porém se há algo de posi-
tivo que podemos aprender com este processo é con-
seguirmos sobreviver, mesmo em situações adversas. 
Infelizmente diversas companhias deixarão o mercado 
nos próximos tempos, desta forma, as mais preparadas 
e competitivas conseguirão sobressair-se e certamente 
se fortalecerão.

Muitos empreendedores estão vendo a crise como uma 
oportunidade de ganhar espaço de competidores vul-
neráveis ou mesmo de comprá-los por preços mais 
baixos. De qualquer forma é muito importante neste mo-
mento mantermos o otimismo, mas com observância, 
considerando que esta crise será apenas mais uma das 
diversas que ainda iremos passar. Através de planeja-
mento, gestão e foco no crescimento, nossas empresas 
se manterão com as portas abertas por diversas gera-
ções, mas os brasileiros precisarão entender melhor o 
significado da palavra ética e melhor praticá-la.

“É muito importante 
mantermos o otimismo...”
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Ética,
Planejamento

e Gestão.






