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Na sua percepção, quais são os 
principais benefícios em 
aproximar as empresas das 
startups?
a. Agilidade
b. Baixo custo
c. Inovação
d. Flexibilidade
e. Outros



Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)

�Estabelecido em 2011 para atender todas 
as empresas do grupo

� Instalado em Piracicaba com ~2.600 
funcionários prestando serviços a mais 
de 30.000 funcionários

�Escopo:
� RH
� Finanças
� Infraestrutura Predial
� Atendimento a Clientes e Fornecedores
� Logística Secundária
� Serviços Administrativos
� Tecnologia da Informação
� Pulse



POR QUE GRANDES CORPORAÇÕESPOR QUE GRANDES CORPORAÇÕESPOR QUE GRANDES CORPORAÇÕESPOR QUE GRANDES CORPORAÇÕES

DEVEM SE RELACIONAR COMDEVEM SE RELACIONAR COMDEVEM SE RELACIONAR COMDEVEM SE RELACIONAR COM

STARTUPS?STARTUPS?STARTUPS?STARTUPS?



Time “dá a vida” pela empresaTime “dá a vida” pela empresaTime “dá a vida” pela empresaTime “dá a vida” pela empresa

Pioneiro em novas tecnologiasPioneiro em novas tecnologiasPioneiro em novas tecnologiasPioneiro em novas tecnologias

Baixo custoBaixo custoBaixo custoBaixo custo

Go Go Go Go totototo marketmarketmarketmarket ágilágilágilágil



Time “dá a vida” pela empresa

Pioneiro em novas tecnologias

Baixo custo

Go to market ágil

Propósito

Errar é humano

Produtos incompletos

ROI incerto



POR QUE A POR QUE A POR QUE A POR QUE A RAÍZENRAÍZENRAÍZENRAÍZEN CRIOUCRIOUCRIOUCRIOU

UM UM UM UM HUB DE HUB DE HUB DE HUB DE INOVAÇÃO?INOVAÇÃO?INOVAÇÃO?INOVAÇÃO?





Apenas 7 em cada 

1.000 startups atingem 

o status de empresa





OBJETIVOS E DESAFIOSOBJETIVOS E DESAFIOSOBJETIVOS E DESAFIOSOBJETIVOS E DESAFIOS

• InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência
• PosicionamentoPosicionamentoPosicionamentoPosicionamento

• CulturaCulturaCulturaCultura

• TalentosTalentosTalentosTalentos



+400 startups mapeadas+400 startups mapeadas+400 startups mapeadas+400 startups mapeadas

15 associadas15 associadas15 associadas15 associadas

5 aceleradas5 aceleradas5 aceleradas5 aceleradas

13 pilotos13 pilotos13 pilotos13 pilotos

4 contratos*4 contratos*4 contratos*4 contratos*



Portifólio atual 



Como o CSC pode se posicionar como umComo o CSC pode se posicionar como umComo o CSC pode se posicionar como umComo o CSC pode se posicionar como um

agente da transformação agente da transformação agente da transformação agente da transformação aproximandoaproximandoaproximandoaproximando

empresa e empresa e empresa e empresa e startups?startups?startups?startups?



Características que favorecem o Características que favorecem o Características que favorecem o Características que favorecem o 

posicionamento do posicionamento do posicionamento do posicionamento do CSC:CSC:CSC:CSC:

• Interface com várias áreasInterface com várias áreasInterface com várias áreasInterface com várias áreas

• Visão ampla e cruzadaVisão ampla e cruzadaVisão ampla e cruzadaVisão ampla e cruzada
• Tecnologia faz parte do CSCTecnologia faz parte do CSCTecnologia faz parte do CSCTecnologia faz parte do CSC

• Papel “agnóstico”Papel “agnóstico”Papel “agnóstico”Papel “agnóstico”



RESULTADO
Na sua percepção, quais são os principais 
benefícios em aproximar as empresas das 
startups?
a. Agilidade
b. Baixo custo
c. Inovação
d. Flexibilidade
e. Outros


