A força de trabalho atual não é como antes,

é muito mais avançada.
Chegou a hora de modernizar seu modo de
gerenciar os trabalhadores terceirizados.

Na determinação de reter e aumentar a participação no mercado, as empresas
estão recorrendo à força de trabalho terceirizada – não colaboradores que
fornecem acesso rápido e flexível a talentos especializados, habilidades mais
procuradas e capacidade sob demanda. Mas, de acordo com a pesquisa da SAP em
colaboração com a Oxford Economics, a subgestão inadequada contínua desses
trabalhadores é desenfreada – e com enorme custo e risco para as empresas.1
Trabalhadores terceirizados representam 42% do gasto total com a força de trabalho
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Esses colaboradores terceirizados operam no
centro dos negócios, proporcionando velocidade
e flexibilidade para impulsionar seus negócios
Os executivos podem usá-los para acessar rapidamente diversos talentos e
conjuntos de habilidades procuradas (como habilidades digitais especializadas)
e adicionar capacidade extra, que eles usam para alcançar metas de negócio
essenciais.

Percentual de executivos que dizem que a força de trabalho terceirizada é “importante”
ou “extremamente importante” no cumprimento das metas do negócio
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Mas as forças de trabalho terceirizadas – e as despesas que elas
representam – geralmente são isoladas e rotineiramente subgerenciadas
Parte do problema é que as empresas não têm a tecnologia certa.
As soluções tradicionais de procure-to-pay usadas para gerenciar contratos e pedidos
em geral não ajudam as empresas:

Gerenciar segurança e compliance
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Ao gerenciar proativamente os
trabalhadores temporários, você reduz
riscos e maximiza o valor da sua empresa
Por exemplo, as empresas que gerenciam a força de trabalho
ampliada de modo holístico e proativo enfrentam
muito menos problemas com os trabalhadores temporários.

Percentual de executivos que enfrentam os seguintes problemas
“às vezes, com frequência ou em quase todo engajamento” com:
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Sua organização de procurement está gerenciando holistica e
proativamente a força de trabalho terceirizada?
Este é um teste simples: você consegue responder facilmente às seguintes
perguntas básicas?

QUEM são seus
trabalhadores
terceirizados ou
prestadores de serviços?

QUAIS sistemas de TI,
instalações e dados
eles podem acessar?

ONDE eles
estão localizados?

O QUE eles fazem por
sua organização?

QUANTO você
está gastando
com eles?

QUAL é a qualidade
do trabalho deles?

QUÃO dentro do
compliance eles
estão com as políticas
regulatórias e
corporativas?

Se não, chegou a hora de modernizar a gestão da força de trabalho terceirizada. Porque
o fato é que você não pode gerenciar o que não consegue ver ou alcançar metas importantes, como
maximizar o retorno sobre os gastos ou reduzir os riscos de trabalhadores terceirizados.

Veja como é a gestão eficaz
Com a solução certa de gestão de fornecedores, você pode gerenciar sua força de trabalho terceirizada de
modo ativo e holístico para obter todos os benefícios desse recurso avançado – tudo isso reduzindo riscos.
Por exemplo, clientes que usam as soluções SAP® Fieldglass® relatam melhorias, como:2
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de economia geral por meio da
gestão dinâmica de taxas

de economia nos gastos gerais
do projeto

de economia por meio de compliance efetivo

Quer saber mais?
Leia o infográfico, “Dominando o ambiente
desenfreado de gastos com a força de trabalho
terceirizada”, para explorar os riscos e custos nas
principais áreas de sua empresa – e confira como
você pode influenciar o que acontece em seguida.
1. “A agilidade nem sempre está na folha de pagamento: tenha 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.
2. Pesquisa interna da SAP.
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de melhoria na qualidade do
trabalhador

de melhorias da eficiência do processo
para reduzir tempos de ciclos

de redução de erros em faturas

