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INTRODUÇÃO

O outsourcing está intimamente relacionado com a sub-contratação de serviços e na grande maioria dos casos,

é capaz de tornar uma empresa mais eficiente. O outsourcing confere uma maior visibilidade dos custos e coloca

mais recursos humanos e tecnologia ao dispor da empresa. Com isso superar as expectativas dos nossos

clientes, prestando o Outsourcing com qualidade e funcionalidade com o objetivo de ser reconhecido como a

melhor empresa de OUTSOURCING.

O diagnóstico externo, pode-se perceber que esta

atividade que atende a vários setores da economia

tem:

Oportunidades:

• Atividade crescente no mercado;

• Poucas empresas especializadas no ramo;

• Preço sobre o serviço prestado que está a baixo

do valor de mercado.

Ameaças:

• Possibilidade de novos entrantes no mercado;

• Mercado geral do setor com dificuldades em

entendimento deste modelo de prestação de

serviços;

• As empresas prospectadas com dificuldades com

recursos financeiro para contratar esses serviços.
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RESULTADO ESPERADO

Como resultados espera-se que a empresa de

Outsourcing seja reconhecida e requisitadas por

outras organizações que necessitam deste serviços

aumentando a capacidade, tornando-se mais eficiente

para atendimento ao cliente, com qualidade e

inovação.

Estratégias:

• Usar a tecnologia para aperfeiçoar o

atendimento, para fidelizar clientes, prestando

serviço de forma ágil;

• Regularizar e controlar os negócios da empresa

de modo que venha gerar lucro;

• Utilizando os recursos que a empresa já possui e

de forma continua para atender as necessidades;

• Capacitar o capital humano da empresa quanto a

determinado conjunto de conhecimentos

necessário para o setor.

Planejamento Estratégico em Outsourcing

em Gestão de Pessoas

O diagnóstico interno apresenta algumas vantagens

competitivas que se destaca na empresa:

Forças:

• A empresa conta com mão de obra qualificada

sobre os serviços prestados;

• A empresa investe em treinamento e

desenvolvimento dos colaboradores;

• Telemarketing bem abrangente que consegue

contactar em regiões diferenciadas;

Fraqueza:

• Resistência das organizações em contratar os

serviços;

• Estrutura física com pouca disponibilidade de

equipamentos e material.

• Poucos profissionais para atender grandes

corporações..


