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A decisão de terceirizar com uma empresa globalmente integrada:
da terceirização de commodity para a criação de valor
Multiplicando recursos globais, capacitação e inovação para impulsionar o crescimento

O modelo tradicional de terceirização de commodity está ultrapassado.
Uma nova categoria de terceirização está surgindo. Para as empresas
que desejam se destacar em uma economia globalizada, a terceirização
é menos a arbitragem de mão de obra e mais o acesso à rede global
de talentos disponíveis atualmente para as empresas. A terceirização
permite que as empresas selecionem o trabalho a ser feito e onde ele
será feito a fim de impulsionar o crescimento e o valor para os negócios.
Isso torna a terceirização uma ferramenta fundamental para a empresa
globalmente integrada.
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Fabricantes de vestuário
na Ásia terceirizam o
trabalho de design
para a Itália

Radiologistas dos
Estados Unidos
enviam resultados
de raios-x para
análise na Austrália

A empresa mundialmente integrada pode utilizar os melhores centros de conhecimento especializado e conhecimento, independentemente da localização.
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Conclusão
À medida que a globalização se
intensifica e as empresas continuam
a transferir seus trabalhos para locais
melhores e mais lucrativos, as decisões
de terceirização se tornarão mais
cruciais e estratégicas. As empresas
que quiserem visualizar além das
fronteiras tradicionais da terceirização
estarão na melhor posição para
expandir e explorar seus valores para os
negócios e de sua transformação.
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