
INTELLIGENCE 
OUTSOURCING

A nova era da terceirização:

As razões para utilizar essa ferramenta 
de vantagem competitiva



Velozes e ciosos

O Intelligence Outsourcing 
é a maneira mais eficiente 
para as empresas vencerem 
os desafios da globalização 
e da digitalização.

A terceirização é um fenômeno administrativo 
que ganhou corpo durante o período  
da Segunda Grande Guerra Mundial.  
A necessidade de ampliar e melhorar a 
qualidade de produção da indústria bélica 
estimulou os administradores a apostarem nas 
competências principais de suas respectivas 
organizações. A lógica por trás da estratégia 
é singela: nada melhor do que se concentrar 
naquilo que se é excelente.

As mais recentes pesquisas e estudos 
comprovam, no mundo e no Brasil, que a 

terceirização é fundamental para melhorar a 
eficiência operacional e, ao mesmo tempo, 
assegurar um aumento da competitividade.

Os crescentes desafios mercadológicos e 
tecnológicos do terceiro milênio – globalização 
e digitalização como fenômenos principais - só 
fizeram essa realidade se tornar mais evidente. 

Agora, vive-se um novo momento da 
estratégia de concentração nas competências 
principais. Vive-se o momento do Intelligence 
Outsourcing, ou seja, da terceirização de 
setores das empresas que requerem – além 
da qualidade do serviço – a entrega de 
conhecimento e capacidade de decisão.

O Intelligence Outsourcing é o modelo 
ideal para a terceirização de áreas como 
TI, finanças, controladoria e back office.   

Confira aqui por que a sua empresa deve 
adotar o quanto antes essa estratégia.
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Mercado em expansão

O Intelligence Outsourcing 
vai ser especialmente  
forte nas economias  
em desenvolvimento.

O mercado de terceirização no Brasil deverá 
dobrar nos próximos anos. A conclusão é do 
estudo “Global Outsourcing”, elaborado pela 
consultoria internacional Deloitte. Segundo 
a análise, três grandes tendências deverão 
dominar o tema:

Tecnologia
Computação em nuvem, transformação digital 
e gameficação, além de fenômenos como o 
Bring Your Own Device, são temas que obrigam 
as empresas a estarem constantemente 
atualizadas no campo tecnológico. Fica cada 
vez mais evidente a necessidade de lidar com 
especialistas na área, de maneira a aproveitar 
todas as oportunidades.

Legislação e regulação
Governança corporativa e compliance 
exigem que as empresas atendam diferentes 
conjuntos de exigências legais e de processos 
regulatórios. A legislação na área trabalhista é 
especialmente complexa no Brasil, o que traz 
um benefício extra ao lidar com especialistas 
no tema.

Locação
O entendimento de qual local é mais vantajoso 
para localizar os centros de serviços, de 
maneira a ganhar escala e reduzir custos, 
também é um fenômeno que exige empresas 
especializadas no assunto.
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Salto na competitividade

Estudos comprovam 
ganhos financeiros com o 
Intelligence Outsourcing

3,5% 2,9%

de redução 
nas despesas 
em processos 
administrativos

de redução no 
crescimento 
dos gastos 
administrativos

No primeiro ano de adoção, a terceirização 
das áreas de processos administrativos e de 
relacionamento com clientes gera em média 
uma redução de 3,5% nas despesas. Além 
disso, as empresas que decidem passar essas 
atividades para companhias especializadas 
têm 2,9%  a menos de crescimento nos gastos 
administrativos. Ou seja, um ganho sustentável 
de competitividade. Os dados são de estudo da 
IBM Research.
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Confira as vantagens 
do Intelligence 
Outsourcing para 
o mercado e as 
empresas

6 reasons why

A criação de novas empresas, com oferta 
de mão-de-obra de diferentes níveis de 
qualificação, levando ao aumento do nível de 
emprego e de receita para o Estado; 

A qualidade total será a chave de sustentação 
do prestador de serviços, sua filosofia de ação, 
sua meta constante de aprimoramento; 

A especialização leva a uma lapidação 
operacional, pois as organizações se tornam cada 
vez mais enquadradas nos critérios internos das 
atividades que garantem um aperfeiçoamento na 
gestão e na obtenção de lucros; 

Controles adequados na execução dos serviços 
incentivam a valorização de certas operações, e, 
ao mesmo tempo, garantem as conexões naturais 
na qualidade, reforçando os parâmetros definidos 
nos contratos de parceria;

Com o aumento da competitividade, há um 
melhor aproveitamento dos pontos positivos, e 
estimulando a concorrência, que irá diferenciar 
as empresas pela qualidade; 

Há necessidade de se ter claro o custo de cada 
atividade internamente desenvolvida. Assim, 
o dado de custeio será fundamental para se 
comparar com o custo dos serviços prestados 
pelos terceiros; 

Desenvolvimento econômico1 Busca da qualidade 4

Especialização dos serviços2 Controles adequados 5

Competitividade3
Aprimoramento do sistema de custeio6



More 6 reasons why

As oportunidades 
que só o Intelligence 
Outsourcing pode 
trazer para o seu 
negócio.

Ponto constante proporcionado pela 
terceirização, a otimização de recursos e 
enfoque para a atividade principal remetem a 
empresa à busca de maior lucratividade; 

A terceirização leva a um compromisso maior 
da organização para a busca de resultados mais 
concretos e de metas tangíveis; 

Com a revisão estrutural, aprimora-se as 
relações interdepartamentais, os sistemas de 
comunicação se aperfeiçoam e os processos 
fluem de forma mais adequada; 

O maior esforço de treinamento e 
desenvolvimento profissional para os empregados 
das empresas prestadoras de serviço e o 
processo de transferência de tecnologia para os 
funcionários das empresas contratantes são dois 
fenômenos que estimulam a geração de talentos; 

A contratação de serviços de terceiros levará a 
empresa obter vantagens com um menor custo 
da operação, em relação aos custos praticados 
quando os serviços eram internos; 

Livre da obrigação em focar atividades 
secundárias, a empresa pode reforçar a 
atenção no negócio principal da empresa, 
o que a levará a seguir sua missão de 
maneira mais efetiva;

Diminuição do desperdício 8

Compromisso com metas9

Agilidade das decisões10Treinamento e desenvolvimento 
profissional 7

Menor custo 11

Maior lucratividade e crescimento 12



A vida como ela é

Os resultados positivos do 
Intelligence Outsourcing em 
uma empresa de alimentos

Um estudo realizado sobre a terceirização de 
áreas tecnológicas e administrativas, de uma 
empresa do ramo alimentício, mostra como 
a estratégia pode ser eficaz para aumentar a 
eficiência operacional e a competitividade no 
mercado.

A pesquisa entrevistou colaboradores 
terceirizados do setor Financeiro, de 
Contas a Receber, de Contas a Pagar, 
de Desenvolvimento Organizacional, de 
Controladoria, e de Back Office (corporativo). 
Confira alguns dos resultados do estudo 
“Terceirização: a percepção dos colaboradores 
e gestores na empresa de tecnologia de 
informação”, elaborado por Adriana Giovanela 
e Susan Mara Haerthel.
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4 números fundamentais

Crença na estratégia
Cerca de 65% dos colaboradores 
alocados na empresa de alimentos 
acreditam que a terceirização é uma 
ótima ou boa estratégia, enquanto 
23% acham que a idéia de terceirizar 
é regular. Apenas 10% acham ruim e 
somente 2% acham uma péssima opção. 
Pode-se verificar que a maioria dos 
colaboradores acredita que a estratégia 
do Intelligence Outsourcing é uma 
ferramenta de qualidade. 

Adaptação rápida
Foi perguntado para os colaboradores se 
eles sentem algum tipo de dificuldade 
a se adaptar à cultura da terceirização. 
Quase a totalidade, ou seja, 82% não 
vêem dificuldade em se adaptar e 18% 
sentem um pouco de dificuldade para 
se adaptar. Na percepção também da 
maior parte deles (67%), a empresa 
terceirizada atende as necessidades e 
satisfaz a empresa contratante.

65%

acreditam que a 
terceirização é uma 
boa estratégia

82%

não tiveram 
dificuldade para se 
adaptar à terceirização

Retenção dos colaboradores
O estudo mostra que 32% dos 
colaboradores trabalham na empresa 
desde a transição, quando diversas 
atividades foram terceirizadas pela 
empresa do ramo alimentício. Os 
funcionários com até dois anos 
representam 29%. Em seguida, 19% 
é o tempo na empresa entre 7 a 12 
meses e 21% colaboradores que estão 
na empresa a no máximo 6 meses.

Entrega pontual
Foi verificado também que 65% 
dos colaboradores acreditam que a 
terceirização traz mais vantagens 
que desvantagens. Em relação à 
pontualidade na entrega dos serviços, 
67% dos empregados alegam que os 
serviços e relatórios são entregues 
sempre no prazo, 19% com atrasos 
sazonais, 11% com atraso e 3% são 
entregues antes do prazo.

70%

afirmam que serviços 
e relatórios são 
entregues no prazo

32%

trabalham na 
empresa deste 
a transição
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Sobre

Idealizado pela Retoque Comunicação

Fundada em 1998, a BK possui ampla 
experiência nas áreas de BPO, Outsourcing e 
Recrutamento e Seleção. Atende atualmente 
mais de 130 clientes espalhados por todo 
Brasil, com uma carteira que engloba 
empresas brasileiras de grande porte e 
multinacionais, entre elas o Banco do Brasil, 
a Telefônica, a Accenture, os Correios, a AES 
Tietê e a Duke Energy, entre outras. A empresa 
possui cerca de 4 mil colaboradores e conta 
com uma equipe composta por profissionais 
especializados em diversos segmentos do 
mercado, o que permite a oferta de soluções 
completas para seus clientes.

bkoutsourcing.com.br

+55 (11) 3154-1818

/bkoutsourcing
@bkoutsourcing
/bkoutsourcing
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