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Apresentação da E Cunha (1/2)
A E Cunha Consultoria conta com uma equipe de profissionais experientes na
identificação de oportunidades de melhoria e implantação de soluções,
objetivando a vantagem competitiva nas áreas de especialização: estratégia,
organização e gestão patrimonial ...

A Equipe
Nossos profissionais possuem formação acadêmica em instituições reconhecidas,
tem experiência em desenvolver soluções de alta complexidade e estão em contínuo
processo de aperfeiçoamento.
Esta combinação de competências sustenta nossa proposição de valor e nossos
diferenciais:
 Equipe de consultores com especialidades em melhores práticas de gestão para
diversos segmentos de negócios e em linha com as tendências de mercado
 Abordagem participativa com o corpo executivo da empresa e foco orientado a
resultados
 Metodologia fundamentada em bancos de dados de melhores práticas,
indicadores setoriais e benchmarking
 Competência para gerenciar mudanças organizacionais
 Desenvolvimento de soluções que propiciam a melhor relação custo x benefício

Apresentação da E Cunha (2/2)
... é uma organização reconhecida pela excelência em desenvolver e implantar
soluções de gestão empresarial que alinham a operação à estratégia, visando a
melhoria da performance das operações, produzindo resultados imediatos e
sustentáveis no longo prazo ...
Soluções Corporativas
Estratégia

Organização



Planejamento estratégico



Centro de Serviços
Compartilhados



Estudos de mercado e setoriais



Revisão de modelos de gestão



Revisão e otimização de
processos



Reestruturação organizacional



Implementação de ERP



Redução de Custos



Diagnóstico empresarial



Estruturação de novos negócios



Implementação de mudanças
organizacionais



Melhoria de Performance



Governança corporativa



Sucessão familiar e
profissionalização de gestão



Estratégia mercadológica



Balanced Scorecard



Plano de negócios



Estudos de viabilidade

Gestão Patrimonial


Organização de ativos



Inventário físico



Avaliação patrimonial



Auditoria de obras
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CONTEXTO DAS IMPLEMENTAÇÕES DE CSC
As implementações de CSC se inserem na atual busca das corporações por soluções
que representem uma expressiva melhoria de gestão, tendo sempre em vista a meta
de assegurar eficiência e obter significativos ganhos de escala ...

VISÃO CONCEITUAL DA CENTRALIZAÇÃO
Visão dos processos passíveis de centralização no CSC e processos que
devem permanecer nas unidades ...
Processos que
permanecem nas
unidades
Produção e PCP

São Paulo

Processos foco
de centralização

Logística

Contratos

Suprimentos

Compras

Manutenção

Rio de Janeiro

Contas a
Receber
Gestão da
Cobrança

Controle Qualidade
Desenv. Produto
Comercial

Minas Gerais

Ativo Fixo

Cobrança

Pará

Orçamentos

Recrut. e Seleção

Paraná

Caixa Pequeno

Contabilidade
RH- Folha
Pagto

Segurança e Vigilância

Pequenas Compras

Fiscal
Custos

Seg. e Med. Trabalho

Controle de Ponto

Contas a Pagar
Caixa e Bancos

Faturamento

Suporte Informática

Crédito

Gestão
Centralizada

Informática-TI

Ceará

CSC
(Adm. Central)

OPORTUNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Visão dos processos passíveis de centralização no CSC e processos que
devem permanecer nas unidades ...
Segregação dos processos entre as unidades e o CSC

CSC

Unidade

Compras

Financeiro

Contábil

Fiscal

 Recebimento
das SC das
unidades
 Negociação c/
fornecedores
 Colocação de
pedidos
 Compras de
produtos e
contratação de
serviços
 Homologação
de fornecedores
 Gestão de
contratos

 Gestão de
crédito
 Gestão da
cobrança
 Contas a
receber
 Contas a pagar
 Reembolsos
 Gestão de fluxo
de caixa
 Relacionamento bancário
 Captações e
aplicações
 Políticas de
financas

 Estruturação do  Planejamento
plano de contas tributário
 Lançamentos
 Apuração de
contábeis
impostos
manuais
 Geração de
 Gestão de ativo guias
fixo
 Geração de
balancetes e
demonstrativos
 Contabilidade
gerencial
 Atendimento à
auditorias

 Solicitação de
compras
 Controles de
estoque
 Pequenas
compras locais

 Cadastro de
dados dos
clientes
 Cobrança
 Caixa pequeno
 Adiantamento
de numerário
 Prestação de
contas e
solicitação de
reembolsos

 Livros fiscais
 Faturamento
 Recebimento
NF de
Fornecedores
 Input NF
Fornecedores
no sistema

Custos e
Orçamentos

Recursos
Humanos

 Estrutura de
centros de
custos
 Gestão de
custos
 Apuração de
mergens de
rentabilidade
(produto,
cliente)
 Formação de
preço de venda
 Consolidação e
gestão de
orçamentos

 Apontamento
de horas
 Recrutamento e
seleção
 Gestão de
benefícios
 Cargos e
salários
 Processamento da folha
de pagamento
 Avaliação de
desempenho
 Políticas de RH
 Estratégia de
RH

 Apontamentos
de custos
 Previsão
orçamentária

 Recrutamento e  Suporte a
seleção local
hardware e
 Apontamento
software
de horas
 Suporte
 Apontamento
conectivade
de benefícios
 Relações
trabalhistas e
sindicais
 Treinamento
 Segurança e
medicina do
trabalho

Informática
 Operação de
datacenters
 Helpdesk
 Gestão de rede,
segurança e
back-up
 Gestão de
banco de dados
 Gestão de
conectividade
 Gestão de ERP
e aplicativos
 Estratégia de TI

RAZÕES PARA ADOÇÃO DO CSC

Principais objetivos dos CSCs, segundo os executivos ...
% de respondentes

Redução de custos, otimização de
capital de giro e padronização de
procedimentos

58%

Melhoria de qualidade, precisão,
cumprimento de prazos e excelência
na prestação de serviços
Permitir o crescimento dos negócios
sem aumento descontrolado de
recursos
Obter informações gerenciais e
analíticas para suporte aos negócios

55%

50%

45%

VANTAGENS DA CENTRALIZAÇÃO
Liberar as unidades para focar na execução das atividades-fim e permitir a
centralização das informações de gestão junto aos executivos das empresa,
a fim de melhorar o processo decisório e encaminhamento dos negócios ...

Demais
Vantagens
Redução de custos, padronização e otimização de processos, melhoria competitiva,
melhoria no alinhamento das metas corporativas e metas das unidades, melhor
dimensionamento de recursos e rapidez na obtenção das informações gerenciais

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM O CSC
A centralização das funções de apoio das empresas em um escritório de
serviços, libera as unidades de negócio para a execução das atividades-fim
(core-business) ...

Direção Geral

UNIDADE
1

UNIDADE
2

UNIDADE
3

UNIDADE
4

UNIDADE
5

Engenharia

Meio Ambiente

Caixa Pequeno

Apontamento
de Custos

Desenv. Produto

Vendas Nacionais

Solicitação
Reembolsos

Previsão
Orçamentária

PCP

Exportação

Livros Fiscais

Recrutamento e
Seleção local

Produção

Adm. Comercial

Faturamento

Relações trab. e
sindicais

Controle de
Qualidade

Novos Negócios

Suporte (hardware
e software local)

Treinamento

Manutenção

Recebimento
físico / fiscal

Suporte local a
conectividade

Segurança do
Trabalho

Logística

Solicitação de
Compras

Serviços Gerais

Medicina do
Trabalho

Estoques MP e PA

Pequenas
compras locais

Segurança e
Vigilância

Restaurante, Copa,
Cozinha

CENTRO SERVIÇOS
COMPARTILHADOS
Compras
Crédito
Contas a Receber
Contas a Pagar
Caixa e Bancos
Fluxo de Caixa
Relacionamento Bancário
Adm. de Contratos
Orçamentos
Custos
Patrimônio
Fiscal
Contabilidade
RH / Folha de Pagamento
Marketing
Informática
Jurídico
Relatórios Gerenciais

As implantações de CSC, trouxeram para os grupos empresariais,
economias da ordem de 10% a 15% em seus custos administrativos,
dentre outros vários ganhos intangíveis como ...

Estrutura

Processos

 Estrutura organizacional com poucos níveis e reportes
claramente definidos
 Ganho de sinergia com o agrupamento de áreas afins
 Consolidação financeira e administrativa
 Melhor alinhamento entre as metas corporativas e as metas
das unidades de negócios
 Mudança para postura de atendimento a clientes internos de
forma igualitária
 Melhor visibilidade das áreas de negócio do grupo,
entendidas como centros de resultados
 Aumento do foco nos negócios individuais de cada empresa
 Rapidez e transparência no processo decisório














Tecnologia

Pessoas






 Polivalência dos funcionários
 Melhor organização e administração de políticas de
cargos e salários
 Possibilidade de rodízio de funções
 Melhoria do foco de treinamento dos funcionários
 Maior comprometimento da equipe
 Profissionalismo no ambiente de trabalho
 Melhoria na comunicação
 Foco no desenvolvimento e capacitação de pessoas
 Incentivo ao relacionamento cliente X fornecedor internos
 Melhoria de controle dos Recursos Humanos







Contabilizações automáticas
Padronização de relatórios
Redução de custos com impressão de relatórios
Ganho de produtividade com automatização de controles
manuais
Agilidade no processamento das informações
Melhor retorno dos investimentos em sistemas
Disponibilização de informações on-line, claras e objetivas
Melhor poder de negociação com fornecedores de TI
Facilidade de acesso aos sistemas e disponibilização das
informações adequadas a todos os níveis de usuários

Melhor coordenação na aquisição de bens e serviços
Poder de barganha junto a Bancos e Fornecedores
Padronização das atividades e eliminação de retrabalhos
Distribuição equilibrada do volume de trabalho
Redução no ciclo de processamento de tarefas
Maior grau de especialização das funções de apoio
Melhoria da qualidade das informações geradas
Rápido acesso a informações operacionais e gerenciais
Disponibilização de informações estratégicas para a Direção
Melhoria de controles internos
Melhor nível de transparência
Foco orientado a resultados

UMA PESQUISA JUNTO A 89 EMPRESAS QUE ATUAM NO
MERCADO BRASILEIRO, REVELOU AS PRÁTICAS RELACIONADAS
A COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS NO BRASIL ...
Processos atendidos por meio de CSCs
Contas a pagar
Escrituração fiscal
Contabilidade
Tesouraria
Tecnologia da informação
Folha de pagamento
Contas a receber
Gestão financeira
Relatórios gerenciais
Gestão de capital humano
Compras e Suprimentos
Suporte administrativo
Help Desk
Entrada de pedidos
Atendimento ao cliente
Outros

83%
78%
78%
76%
76%
76%
76%
63%
61%
61%
59%
54%
49%
44%
34%
29%

UMA PESQUISA JUNTO A 89 EMPRESAS QUE ATUAM NO
MERCADO BRASILEIRO, REVELOU AS PRÁTICAS RELACIONADAS
A COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS NO BRASIL ...
Critérios para escolher a localização do CSC
81%

Qualidade e disponibilidade de mão-de-obra

71%

Custos operacionais totais

44%

Transportes e outros itens de infraestrutura
Treinamento de mão-de-obra

42%

Proximidade aos grandes mercados

42%
27%

Baixo custo de mão-de-obra
Custo e confiabilidade de utilidades (eletricidade, telefonia)

24%

Qualidade de vida

23%

Regulamentação (tributações, sindicatos, leis, etc)

Disponibilidade de incentivos financeiros

22%
7%

Fatores Críticos de Sucesso segundo os
executivos ...
% de respostas na amostra analisada

Comprometimento da alta
direção

85%

Identificação de pessoas certas
para a condução do projeto
Êxitos rápidos para criar
motivação
Comunicação clara e
abrangente dos objetivos
Ênfase na eficácia das
ações de mudança

44%

32%

28%

25%
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NOSSA ABORDAGEM
Nossa abordagem para o trabalho consiste em 5 etapas ...

Contextualização dos
Negócios e Diagnóstico
do Atual Modelo de
Gestão das Unidades

Acompanhamento
da Implantação

5

Plano de Ação e
Estratégia de
Implantação

4

1

Unidades de
negócio focadas no
core business
2

3
Desenho do modelo
formal do CSC

Identificação
de oportunidades
de centralização
de processos

REALIZAMOS UM DIAGNÓSTICO ABRANGENDO AS
PRINCIPAIS DIMENSÕES DE GESTÃO DA EMPRESA ...
Assimilamos a estrutura
organizacional atual em nível macro ...

e realizamos o levantamento do quadro de colaboradores,
bem como sua segmentação por processos e por unidade

Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 5
Unidade 6
Unidade 7

RANKING PROCESSO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 5
Unidade 6
Unidade 7

REALIZAMOS O LEVANTAMENTO DAS MACRO-ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELAS ÁREAS E CORRESPONDENTES
RESPONSÁVEIS NAS DIVERSAS UNIDADES DA EMPRESA ...

IDENTIFICAMOS VÁRIAS OPORTUNIDADES
DE MELHORIAS ABRANGENDO ...
Estrutura Organizacional
 Reorganização de alçadas, papéis e
responsabilidades entre as equipes
 Melhoria no processo decisório / respostas mais
rápidas
 Diminuição da sobrecarga dos executivos para
focar o tempo em atividades estratégicas
 Melhoria de comunicação entre os gestores
 Melhoria no alinhamento das equipes face às
estratégias da alta administração

TI e Informações Gerenciais
 Melhoria na integração de dados
 Reestruturação de cadastros e utilização de base
única de dados
 Diminuição de controles manuais e em excel
 Relatórios gerenciais extraídos diretamente do
Protheus
 Propicia a análise de performance dos negócios
por meio de indicadores
 Otimização dos recursos de informática

Processos
 Eliminação de retrabalhos e otimização de
processos
 Melhoria na apuração dos resultados
 Melhoria nos controles (precisão e rapidez)
 Ampliação dos níveis de informatização dos
processos
 Padronização de rotinas de trabalho e maior
agilidade no fluxo de informações

Pessoas
 Mudança de atuação (menos tempo dedicado a
processar dados e maior tempo dedicado a
analisar resultados)
 Melhoria no nível de especialização das pessoas
nos processos de back-office
 Agrupamento das pessoas por sinergia das
funções exercidas
 Otimização de recursos humanos e redefinição
das metas individuais de performance

DESENVOLVEMOS OS DETALHES DA CENTRALIZAÇÃO
EM CONJUNTO COM OS GESTORES DOS PROCESSOS ...

Contratos
Compras

Crédito
Contas a
Receber

Cobrança
Contas a Pagar
Caixa e Bancos

Ativo Fixo
Fiscal
Custos
Orçamentos
Contabilidade
RH - Folha
Pagto

Informática-TI

... E EM CONJUNTO COM OS GESTORES
IDENTIFICAMOS VÁRIAS OPORTUNIDADES DE
MELHORIAS NOS PROCESSOS ...

PARALELAMENTE, DESENVOLVEMOS UM CONJUNTO
DE DIRETRIZES PARA AMPLIAÇÃO DA AUTOMAÇÃO
DOS PROCESSOS ...
Processos
Foco de
Centralização
Contratos

Proposições de Informatização
Fluxo Proposto

Vantagens da
Ampliação da
Automação

Compras

 Eliminação de retrabalhos

Crédito

 Redução das intervenções
humanas (e dos erros)
nos processos

Contas a
Receber
Gestão da
Cobrança

Diretrizes de Automação

 Acuracidade dos dados /
segurança das
informações

Contas a Pagar
Caixa e Bancos

Ativo Fixo
Fiscal
Custos
Orçamentos

Contabilidade
RH- Folha
Pagto

Informática-TI

 Aumento de produtividade

Metas

 Dinamismo no
processamento e
apuração de informações
operacionais e de gestão
 Concentração das
informações em uma
única base de dados
 Padronização e
abrangência de relatórios
gerenciais

DESENVOLVEMOS A ESTRUTURA IDEAL DE EXTRAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EXECUTIVAS, QUE DEVEM SER
OBTIDAS DIRETAMENTE DO SISTEMA ...
Definição de variáveis e estruturação
das visões gerenciais

Metas e Objetivos







Incremento de
receitas

Redução de
custos
Mensuração de
resultados
Melhoria de
desempenho

Estrutura base para melhoria do processo decisório e do
gerenciamento dos negócios

ELABORAMOS A ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
Estruturação do conjunto de iniciativas e pré-condições básicas a serem
adotadas para viabilizar a implantação da centralização …

Foco: Organizacional e Processos

Foco: Sistemas / TI

Fatores críticos de sucesso para implantar a centralização projetada

ELABORAMOS O PLANO DE AÇÃO
Estruturação do sequenciamento e duração das iniciativas: organizacional,
processos, tecnologia e pessoas, face a estratégia projetada para o CSC …

A execução completa do plano de ação (atividades e prazos planejados)
proporcionará o êxito na centralização projetada

ACOMPANHAMOS A IMPLANTAÇÃO
Para assegurar que as soluções desenvolvidas pela consultoria e validadas
pela Direção da empresa sejam implementadas, nos propomos a assessorar
a empresa no processo de implantação, através das seguintes iniciativas ...
Visão Ilustrativa

Atividades-chave
 Comunicação inicial das diretrizes do trabalho a ser
implementado
 Avaliação de prontidão e pré-disposição para as
mudanças
 Formação de grupos de trabalho e estruturação da
dinâmica das reuniões de trabalho
 Adoção de iniciativas de sensibilização para as mudanças
planejadas
 Transferência aos gestores dos processos (informações
sobre a implantação) para exercerem a função de
indutores da comunicação junto às equipes
 Suporte à gestão da mudança, através de ações de
planejamento e gerenciamento, eliminando resistências,
utilizando aconselhamento e capacitação
 Acompanhamento da evolução dos processos de
mudança (causa e efeito)
 Medição do desempenho da implantação e performance
das equipes

Produto

Evolução da Implantação e Relatórios de Posicionamento
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04516-001
São Paulo – SP
Tel.: (11) 3138–4200

www.ecunha.com.br

Edison Cunha
Sócio-Diretor
edison.cunha@ecunha.com.br

