Domine o ambiente desenfreado dos

Gastos com força de
trabalho terceirizada
É mais fácil do que
você imagina. Confira.

Em um mundo pós-pandemia, é mais importante do que nunca ter
acesso rápido e flexível a mais recursos e habilidades muito procuradas.
É por isso que, de acordo com pesquisa Agile Procurement Insights Research,
conduzida pela SAP em colaboração com a Oxford Economics,* trabalhadores terceirizados,
como temporários (consultores, freelancers e agências) e prestadores de serviços,
normalmente totalizam 42% dos gastos com força de trabalho.

A força de trabalho terceirizada
opera no núcleo da expertise.
Colaboradores

Mais da metade dos executivos
(55%) afirma que a empresa não
conseguiria realizar negócios sem
uma força de trabalho terceirizada.
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Juntos, esses recursos sob demanda compõem a força de trabalho terceirizada,
e têm um papel muito importante na agilidade e resiliência dos negócios.

Mas as abordagens tradicionais de “ambiente desenfreado” para o
sourcing e a gestão dos trabalhadores terceirizados pode gerar
premissas equivocadas com consequências indesejadas.
Quando as áreas de negócios são livres para procurar e contratar trabalhadores
terceirizados utilizando definições de trabalho (SoWs) e pedidos (OPs) – sem a estrutura e
o rigor oferecidos por um sistema de gestão de fornecedores – isso pode acarretar
consequências indesejadas. Talvez você já tenha ouvido declarações como estas, mas você
está ciente de como esse pensamento pode prejudicar seus negócios?

Gestão de instalações
Premissas equivocadas
"Já sabemos quais qualificações precisamos quando
contratamos empresas de manutenção e consultoria. Não
precisamos de um processo formal de sourcing nem de
gestão."
Consequências indesejadas
• Faturas altas que aumentam os custos do projeto
• Maiores riscos de qualidade, segurança e compliance devido
a avaliações deficientes de fornecedores
• Redução da qualidade do atendimento,
reduzindo o valor dos gastos e prejudicando o desempenho
do negócio

Atendimento ao cliente
Premissas equivocadas
"Investimos muito tempo treinando as pessoas dessa
central de atendimento terceirizada. Sei que os níveis de
atendimento não estão bons, mas é muito difícil
melhorar."
Consequências indesejadas
• Avaliações insatisfatórias da experiência do cliente
• NPS (Net Promoter Score) baixo
• Declínio da retenção do cliente
• Perda de valor comercial em decorrência dos gastos

TI
Premissas equivocadas
"Os membros das equipes dessas empresas terceirizadas
de TI valem o que pagamos porque é muito difícil
encontrar pessoas com essas habilidades. Eles facilitam
as coisas para mim."
Consequências indesejadas
• Faturas altas que aumentam as despesas de atendimento
• Agilidade e resiliência limitadas devido à excessiva
dependência em recursos com capacidade restrita
• Estouros no orçamento devido à incapacidade de monitorar
os gastos dos serviços com relação ao orçamento e ao
pagamento de nível sênior a recursos de nível júnior

Finanças
Premissas equivocadas
“Gastamos muito tempo implementando nossos
processos de reconciliação e recebimento de faturas –
não posso acrescentar mais uma etapa ao processo,
mesmo que seja automática.”
Consequências indesejadas
• Erros na conciliação de faturas
• Pagamentos em excesso
• Maiores custos no processamento de faturas devido a
faturas duplicadas e processos manuais ineficientes

Marketing
Premissas equivocadas
"Eu simplesmente não consigo ser eficiente sem meu time
de contratados e agências de confiança. Portanto, não há
necessidade de perder tempo colocando projetos em
licitação."
Consequências indesejadas
• Faturas acima do mercado e em elevação, o que
aumenta os custos do projeto
• Agilidade e resiliência limitadas devido à excessiva
dependência em recursos com capacidade restrita

Produção
Premissas equivocadas
"Conhecemos bem esses prestadores de serviços,
portanto não precisamos avaliar com cuidado o seu
pessoal durante a integração. Além disso, não temos
tempo, pois estamos diante de um pico na demanda."
Consequências indesejadas
• Risco elevado de incidentes de segurança devido a um
processo de integração ineficiente e, muitas vezes,
inexistente
• Atraso na produtividade devido a ciclos muito longos

SoWs e OPs assinados são apenas documentos – não ferramentas
inteligentes que ajudam o gestor a encontrar os melhores talentos,
obter o maior valor, controlar os gastos em relação ao orçamento
e reduzir os riscos.
Portanto, não é surpresa que as áreas de negócios que contam com SoWs e OPs
relatem desafios importantes na gestão e obtenção de valor de sua força de trabalho
terceirizada. Estes são sinais de gestão inadequada contínua.

Desafios de RH
• Dificuldade de preencher imediatamente as
solicitações de talentos
• Ciclos de integração mais longos, o que
atrasa a produtividade do trabalhador
• Baixo compliance com as leis trabalhistas
locais, padrões do setor e políticas
• Classificações inadequadas de
trabalhadores
• Insights limitados em relação ao
desempenho dos trabalhadores
• Dificuldades de impor limites de
permanência em diferentes países
• Insights limitados sobre as necessidades
futuras de talentos e habilidades
• Incapacidade de garantir que os
trabalhadores terceirizados se sintam
valorizados e incluídos

Desafios financeiros
• Orçamento impreciso para a força de
trabalho terceirizada
• Planejamento deficiente do orçamento
devido ao acesso limitado aos dados de
gastos por departamento
• Estouros inesperados do orçamento
• Perda de oportunidades para redirecionar
despesas não utilizadas para outros
projetos
• Conciliações e aprovações de faturas e
pedidos ineficientes e dispendiosas
• Dificuldades na auditoria de gastos com a
força de trabalho terceirizada

Desafios de TI

Desafios operacionais

• Estouros do orçamento devido à baixa
visibilidade dos gastos em relação ao
orçamento
• Baixo monitoramento da qualidade,
levando à recontratação de prestadores de
serviços abaixo da média
• Ciclos de integração mais longos, o que
atrasa a produtividade do trabalhador
• Custos de projetos superfaturados e sem
controle
• Perda de oportunidades para redirecionar
despesas não utilizadas para outros
projetos
• Dificuldades no sourcing de talentos com
novas habilidades digitais e experiência em TI
• Incapacidade de garantir que os
trabalhadores terceirizados se sintam
valorizados e incluídos

• Marcos do projeto perdidos
• Dificuldades em comparar faturas com
contratos
• Atrasos no sourcing e na integração de
recursos extras
• Incapacidade de impor vetos à contratação
de determinados colaboradores
• Fraco monitoramento de compliance (para
certificações, por exemplo)
• Incapacidade de medir a qualidade do
trabalho e o progresso em relação a SoWs
• Ineficiências operacionais devido à baixa
integração dos processos (por exemplo,
controle manual de prazos e faturamento)
• Incapacidade de garantir que os
trabalhadores terceirizados se sintam
valorizados e incluídos

A boa notícia é que dominar o
ambiente desenfreado da gestão da
força de trabalho terceirizada
é mais fácil do que você pensa.
Você só precisa da perspectiva certa
e da tecnologia apropriada.

Quando você tem uma visão corporativa em vez de uma visão funcional dos desafios da
gestão da força de trabalho terceirizada, é fácil perceber as necessidades e os objetivos
comuns entre eles. Todos estão procurando uma maneira de:

Elaborar orçamentos mais precisos para
gastos com trabalhadores terceirizados

Obter o máximo de valor dos
trabalhadores terceirizados –
desde o primeiro dia

Monitorar melhor o custo real
em relação ao orçamento

Reduzir riscos de compliance e
segurança

Avaliar a qualidade e pontualidade do
atendimento em relação aos planos do
projeto para tomar melhores decisões de
gastos

Aumentar a agilidade para atender às
mudanças nas necessidades dos
negócios

Reduzir os custos do projeto

Ajudar a garantir que os trabalhadores
terceirizados se sintam valorizados e
incluídos

O procurement pode atender a todos esses objetivos e necessidades
por meio da definição da estratégia empresarial correta e da sua
operacionalização com um sistema de gestão de fornecedores (VMS).
Não importa se o foco do seu departamento é mão de obra temporária ou prestadores
de serviços, no final, as duas categorias fazem parte da força de trabalho
terceirizada e precisam de uma gestão proativa e holística. Com a estratégia certa
e o VMS projetado para dar suporte a todos os perfis de trabalhadores terceirizados, o
procurement pode agregar valor a todos os departamentos – e ter um papel
fundamental na promoção do desempenho dos negócios.

Pronto para o próximo passo?
Avalie o estado atual da gestão da força de trabalho
terceirizada da sua organização utilizando nossa
ferramenta de diagnóstico rápido. Responda uma
rápida pesquisa e você receberá recomendações
personalizadas de especialistas da SAP em relação
aos próximos passos.
*Fonte: “A agilidade nem sempre está na folha de pagamento:
obtenha visibilidade total da sua força de trabalho terceirizada
para obter melhores resultados”, pesquisa Agile Procurement
Insights Research conduzida pela SAP em colaboração com a Oxford
Economics, 2021.
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