
prestação de serviços de
apoio, realizando
atividades transacionais,
comuns e repetitivas

Neste boletim, apresentaremos o que são Centros de Serviços Compartilhados (CSC) e o papel que
desempenham nas organizações. Você conhecerá os benefícios deste modelo de gestão e sua utilização em

diversos países e em outros estados brasileiros. Essas são algumas das referências que têm orientado a equipe
do Projeto CCC na estruturação do futuro Centro de Compras Compartilhadas do Estado de Minas Gerais.

BOLETIM PROJETO CCC

Um CSC é uma unidade voltada à 

Conheça o modelo que tem inspirado a criação de uma
unidade centralizadora de compras em MG

para as unidades ou setores de uma ou
mais instituições. 
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csc

cada instituição mantém
unidades dedicadas às
atividades de apoio à sua
missão,

No modelo tradicional,

                                 como compras, jurídico,  recursos
humanos e tecnologia da informação

1

Com um CSC, as instituições
se concentram em sua
atuação finalística

2
e transferem as atividades de apoio
para essa NOVA estrutura

3
+ Padronização dos processos

+ Ganhos de escala e produtividade 
+ Especialização da força de trabalho

+ Redução de Riscos

Benefícios do modelo de
gestão com CSC:
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O mapa abaixo elenca experiências no Brasil e no mundo de CSCs especializados em compras públicas
e em diferentes atividades.

É possível ter um CSC dedicado exclusivamente às
compras públicas?

http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc

A centralização das atividades dos processos de compras públicas é uma prática bastante difundida no
setor público nacional e internacional. Existem diferentes formatos e arranjos institucionais que variam

conforme as etapas e atividades do processo de compras públicas e gestão de contratos que são
centralizadas e conforme o relacionamento entre o CSC e as instituições demandantes. 

A equipe do Projeto CCC estudou e conheceu diretamente alguns desses modelos para apoiar a
proposta do Centro de Serviços Compartilhados do Estado de Minas Gerais!

Quer saber mais sobre Centralização de
Serviços e Compras?
Selecionamos as referências abaixo para você! 

Instituto de Engenharia e Gestão - CSC

XMagazine - Revista Especializada em CSC

Centralização de compras públicas: a experiência da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Felippe V. L. Santos

Conheça cada uma delas, clicando nas marcações!

Sim! 

Colômbia

Peru

França

https://justica.gov.pt/Servicos/Compras-publicas
https://www.gsa.gov/
https://www.dmo.gov.tr/eng
https://www.chilecompra.cl/
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-eng.html
https://www.compras.ms.gov.br/
https://www.comprasnet.se.gov.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/central-de-compras-1
https://www.consip.it/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.crowncommercial.gov.uk/
http://www.bescha.bund.de/DE/Startseite/home_node.html
http://www.sea.sc.gov.br/diretoria-do-centro-de-servicos-compartilhados/
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/logistica/projeto-ccc
https://ieg.com.br/csc-centro-de-servicos-compartilhados/
https://xcellence.com.br/newsite/index.php/xmagazine/
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4747
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision
https://www.gob.pe/perucompras
https://www.ugap.fr/

