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                                                               RESUMO 

  

O contexto econômico atual faz com que as organizações precisem se reinventar para se 

tornarem cada vez mais fortes no mercado e melhorarem seu desempenho. Para que elas tenham 

seus resultados elevados é necessário repensar seus processos e a forma de gerenciá-los. Assim, 

é preciso identificá-los, estudá-los e entender por parte dos envolvidos diretamente neles quais 

os principais problemas e a forma de corrigir visando futuras melhorias. Esse estudo tem o 

objetivo de mapear os processos de um setor dentro de uma empresa e propor uma melhor 

atuação visando a integração entre processos, pessoas e tecnologia. Foi preciso entrar em 

contato com os colaboradores do setor para entender como os núcleos de trabalho atuantes se 

relacionam e como que eles poderiam atuar de forma a melhorar o desempenho setorial. Para 

melhor embasar a pesquisa, foram de grande utilizade obras de Valle (2013), Barros (2013) e 

Peinado e Graeml (2007). Com isso foram desenhados nove fluxogramas com o objetivo de 

compreender como funcionam os processos principais de transporte e seus principais 

problemas. Com isso e baseado nos projetos de melhoria feito dentro da organização, foi 

proposto uma nova forma de atuação como sugestão que espera que possa ser utilizada para 

melhorar os resultados como um todo.  

Palavras chaves: Processos, melhoria, integração. 
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ABSTRACT 

  

The current economic context is that organizations need to reinvent themselves to become 

increasingly strong in the market and improve performance. So that they have their high results 

you need to rethink their processes and how to manage them. So, we need to identify them, 

study them and understand by the directly involved in them which are the main problems and 

how to correct for future improvement. This study aims to map the processes of a sector within 

a company and propose a better performance aiming at the integration of processes, people and 

technology. It was necessary to contact the industry collaborators to understand how active 

work centers are related and how they could act to improve sectoral performance. To better 

base the research, were a big plus works of Valle (2013), Barros (2013) and Peinado and Graeml 

(2007). Thus were designed nine flowcharts in order to understand how the main processes of 

transportation and its main problems. With this and based on improvement projects done within 

the organization, a new form of action was proposed as a suggestion that hopes can be used to 

improve the results as a whole. 

Keywords: Process, improvement, integration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com o mundo cada vez mais globalizado nas últimas décadas, a busca por melhores 

práticas se torna cada vez mais intensa nas grandes organizações. São necessários grandes 

investimentos em mudanças e novas tecnologias visando melhoria de produtividade e redução 

de custos. Para as organizações alcançarem maiores resultados, novas ferramentas devem ser 

colocadas em prática, integrando os processos de forma mais eficiente. 

Diante disso, o contexto econômico atual exige mudanças na forma de atuação das 

organizações. Já não basta mais expandir, contratar, ter mais recursos e produzir mais. É 

necessário que as empresas passem por reformulações internas visando otimizar seus processos, 

atendendo melhor seus clientes e melhorando o seu serviço ou produto final. Tal medida 

também é necessária para que elas aumentem ou mantenham sua lucratividade nos presentes 

níveis. Dessa forma, se tornam mais competitivas. 

 “O Brasil caiu para sua pior classificação no ranking mundial de competitividade 

chegando ao 56º lugar em 2015, de acordo com estudo desenvolvido pelo International Institute 

for Management (IMD)” (CUNHA, 2015). Com isso, e diante da crise pela qual o país passa, 

muitas organizações estão passando por várias reformulações internas no intento de recolocá-

lo dentro da sua antiga posição dentro do mercado mundial.  

 Segundo Porter (1999 apud PORTER, 2003, p. 174): 

 

As empresas atingem vantagem competitiva através de iniciativas de 

inovação. Elas abordam a inovação no seu sentido mais amplo, 

abrangendo novas tecnologias e novas maneiras de fazer as coisas. 

Essas empresas percebem uma nova base para a competição ou 

encontram melhores meios para competir à moda antiga. A inovação se 

manifesta no novo desenho do produto, no novo processo de produção, 

na nova abordagem de marketing ou nos novos métodos de treinamento. 
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 Diante desse panorama, essas reformulações internas têm como base os processos, de 

modo a criar uma nova filosofia de trabalho e extraindo o maior conhecimento possível de todas 

as pessoas envolvidas. Diante disso, é preciso inovar na forma de atuação interna. 

 

A configuração estrutural de uma organização revela, entre 

outras coisas, como ela lida com a inovação, como trata eventos 

não planejados e como realiza tarefas cotidianas. As estruturas 

vão muito além da simples disposição física dos indivíduos e 

da descrição de cargos; são determinantes da dinâmica de 

funcionamento da organização. A busca por novas estruturas 

revela a necessidade que muitas organizações têm de alterar sua 

forma de trabalhar em razão das mudanças contínuas nos 

ambientes empresariais, econômico e sociocultural 

(MÜLBERT et al, 2008 apud ROCHA e MARX, 2010, p.2). 

 

Integrando esses ambientes, é possível aumentar a produtuvidade e otimizar o trabalho, 

além de reduzir os custos internos e tempos dos serviços das empresas. Para tal, algumas 

empresas colocam em prática projetos que viabilizem determinadas mudanças, rompendo com 

uma cultura interna que impossibilita determinadas melhorias internas e impede que regras de 

negócio sejam desenvolvidas. 

“Regras de negócio correspondem a declarações de políticas ou condições que devem 

ser satisfeitas pelos processos da organização e definem ou restringem alguns aspectos do 

negócio” (GUIDE BUSINESS RULE PROJECT, 2008 apud AZEVEDO et al., 2012, p.4). 

 Nesse sentido, a adoção de novos modelos de processos pode causar grandes impactos 

e transformação nas organizações, seja na sua configuração, que demanda um fluxo de trabalho, 

pessoas envolvidas e ferramentas de trabalho. “À medida que a visão de processos se difunde, 

as formas contemporâneas de reacionalização tendem a ver as organizações como um feixe de 

processos” (Baldam et al., 2006, p.19). 

 Com sistemas integrados também é possível integrar informações que permitam 

visualizar melhores os novos fluxos, tornando melhor a gestão dos processos, de forma a 

controlar de forma mais eficiente suas entradas, saídas e resultados. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997 apud ROCHA e MARX, 2010, p.4), “uma 

organização deve ser equipada com a capacidade estratégica para explorar, acumular, 
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compartilhar e criar novo conhecimento de forma contínua e repetida em um processo dinâmico 

e em espiral. ” Uma das grandes dificuldades encontradas atualmente pelas empresas é a falta 

de organização e controle das suas rotinas de trabalho, pois há a necessidade de ser tudo tão 

dinâmico e rápido que o trabalho é feito diariamente sem um método de gestão adequado. 

 Com processos identificados e analisados, é possível conhecer todos os fatores que os 

envolvem e controlá-los. Os processos de negócio são criados justamente para resolver os 

problemas de empresas pouco integradas, onde muitas tarefas são executadas de forma repetida, 

muitas vezes gerando retrabalho. Isso é resultado de um mau planejamento das atividades 

diárias.  

 Shostack (1984) afirma que o mapeamento de processos permite que uma organização 

explore todos os aspectos ineretenes à criaçao e à gestão de um serviço. Dessa forma, a técnica 

chamada mapeamento de processos é uma das mais utilizadas para entender o que ocorre dentro 

das organizações. A visualização de uma forma gráfica auxilia na compreensão dos processos 

internos, desde a identificação da demanda até a entrega do produto ao cliente final. Dessa 

forma, todos os envolvidos diretamente no fluxo dos processos podem entender de forma mais 

eficiente como é o funcionamento da organização ou do setor mapeado. A técnica é de fácil 

entendimento e pode ser aplicada com auxílio dos envolvidos dentro de um setor ou de parte da 

organização. Além disso, cum um mapa de processos é necessário para melhorar a cultural 

organizacional da empresa e ensinar novos membros das suas áreas. 

 

A cultura organizacional pode ser escrita como um padrão de 

compartilhamento de pressupostos básicos que o grupo aprende 

conforme vão sendo resolvidos problemas de adaptação externa 

e de integração interna, sendo suficientemente bem trabalhado 

para ser válido e, por consequência, ensinado para novos 

membros, como a correta maneira de perceber, pensar e sentir 

com relação àqueles problemas (PAIM, 2009, p.58). 

 

 Um mapeamento de processos bem realizado gera fluxogramas bem estruturados que 

podem fornecer boas informações para as organizações. É possível auxiliar ainda na Gestão por 

Processos e em todo o gerenciamento das atividades desenvolvidas. 
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 Um sistema produtivo complexo gera uma necessidade de maior gestão dos processos. 

Essa crescente capacidade se torna uma forma mais eficaz de integrar e dinamizar as 

organizações. Segundo Paim (2009, p.27), os resultados e benefícios que vêm sendo obtidos já 

podem comprovar essa eficácia, como, por exemplo: 

  

 Uniformização de entendimentos sobre a forma de trabalho 

através do uso dos modelos de processos para contrução de uma 

visão homogênea de negócio; 

 Melhoria do fluxo de informações a partir da sua identificação 

nos modelos de processoe, consequentemente, do aumento do 

potencial prescritivo das soluções de automação do mesmo; 

 Padronização dos processos em função da definição de um 

referencial de conformidade; 

 Redução de tempo e custos dos processos, com enfoque 

econômico-financeiro. 
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1.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Para que haja mudança nos processos internos até então padronizados pelas empresas, 

é necessário planejar uma nova forma de atuação junto às pessoas diretamente envolvidas 

nessas mudanças. Tais mudanças devem englobar os níveis gerencial e operacional para que se 

tenha sucesso. São necessárias novas formas de trabalhar, buscando a integração entre todos 

dentro de uma área. Dessa forma, é possível simplificar os processos e melhorar o suporte a 

decisão. 

A empresa retratada é uma produtora da área petrolífera. Com a alta do dólar ao longo 

dos últimos anos e o encarecimento do barril de petróleo, tem sido necessária a reestruturação 

interna de vários setores dentro de empresas deste ramo. Há inúmeras limitações dentro do 

mercado que não a permitem aumentar substancialmente sua mão de obra, instalações e 

consequentemente sua produção. Assim, torna-se necessária a remodelagem e redesenho de 

vários processos internos da empresa para então alcançar seus objetivos estratégicos, 

juntamente com a minimização e otimização dos custos internos. 

É com esse objetivo que dentro da empresa foi adotado a Integração de Operações (IOp). 

Seu objetivo é atuar em projetos de mudança de processos de outras gerências dentro da 

empresa. Desde já é necessário delimitar que o setor da empresa a ser estudado é o de Transporte 

Aéreo. Ele é atualmente dividido em três núcleos de trabalho: Planejamento, Programação e 

Análise de Desempenho. Esses três núcleos de trabalho se localizam em diferentes andares 

dentro de um prédio, havendo pouca troca de informações entre os núcleos. Dessa forma, as 

informações de um núcleo são repassadas aos demais sem ciência de como é a sua função em 

maioires detalhes. Juntos, os três núcleos que compõem o transporte aéreo são responsáveis 

pelo planejamento, programação e análise de desempenho do transporte de pessoas em um 

universo de mais de quatro mil voos e mais de oitenta e cinco mil passageiros transportados por 

mês. 

Com processos pouco integrados, essa baixa eficiência se traduz em indicadores de 

desempenho sem metas adequadas e que por consequência não conseguem ter uma evolução 

satisfatória mensal nem anualmente. Diante desse panorama, foi identificada a necessidade de 

mapear os processos atuais (As Is) e futuros (To Be), propondo uma nova forma de atuação, 

baseada em quatro novos núcleos de trabalho: Planejamento, Programação, Análise de 

Desempenho, e por fim, o novo núcleo de Monitoramento de Operações. 
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De uma forma geral, os núcleos interagem pouco na execução e na tomada de decisão 

dentro dos processos que compõem o setor do Transporte Aéreo. Além disso, não há 

procedimentos padronizados para várias atividades, o que faz com que os dados do setor não 

estejam padronizados e centralizados em alguma ferramenta de apoio. 

Além disso, o setor tem pouca interface com as unidades marítimas que recebem os voos 

e com os aeroportos, que são os responsáveis diretos no transporte dos passageiros. Um melhor 

contato entre as partes aumentaria a chance de se ter mais vagas ocupadas dentro das aeronaves, 

portanto, otimizando a atuações do Transporte Aéreo. 

Com isso, uma pergunta pode ser feita: Qual uma possível melhor forma de atuação do 

Transporte Aéreo diante de processos poucos integrados e padronizados? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do projeto é modelar os principais processos do Transporte Aéreo e 

remodelá-los, identificando seus pontos de melhoria através de seus colaboradores. Dessa 

forma será possível contribuir com a empresa no projeto dentro do setor,  propondo uma melhor 

forma de atuação para ganho de desempenho de todos os núcleos. Para alcançar esse objetivo, 

também será necessário cumprir os objetivos secundários: 

 Entender junto aos colaboradores como funcionam as atividades de planejamento, 

programação de voos, e análise de desempenho; 

 Propor uma nova forma de atuação dos núcleos que compõem o setor estudado de 

acordo com o BPMN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O projeto foi colocado em prática pois foi percebida uma oportunidade de mapear os 

atuais processos e propor um novo redesenho dos processos do transporte aéreo a partir da 

identificação dos principais problemas que acontecem nos núcleos e na forma como eles se 

relacionam na sua rotina. 

Também seria uma oportunidade de colaborar com a empresa e trazer o conhecimento 

acadêmico aplicado diretamente na rotina dos serviços que acontecem diariamente. Com isso 

seria possível impactar diretamente dentro de um projeto de melhoria que tem sido muito 

valorizado pela empresa. 

Além disso, o engenheiro de produção é um otimizador de processos, portanto seria de 

grande proveito um trabalho de conclusão de curso voltado para identificação de problemas, 

oportunidades de melhoria e proposição de novas ideias dentro de um ambiente de trabalho 

pouco integrado. 

Por fim, por ter trabalhado durante o estágio com o foco em melhorias de processos e 

operações, esse trabalho seria um conjunto entre os conceitos que foram aprendidos durante a 

graduação e sua aplicação dentro da realidade, trazendo ganhos diretos para a empresa e tendo 

um aprofundamento dentro dos conhecimento adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

 

A empresa onde o estudo foi desenvolvido é do ramo petrolífero e se localiza em Macaé, 

no estado do Rio de Janeiro. O projeto avaliado foi desenvolvido no setor do Transporte Aéreo 

(TA). A IOp tem como objetivo aplicar projetos de melhoria dos processos em outras áreas da 

empresa, sem a necessidade de um alto investimento, remodelando processos e atuando nas 

principais causas de gargalos nos processos. A IOp, portanto, é uma agente nessas 

reformluçaões, atuando com três pilares: processos, tecnologia e pessoas. Ela tem o foco em 

atuar no planejamento, controle de processos, indicadores e dados, consolidando uma base de 

informações que se tornam disponíveis a todos os envolvidos na gerência, do nível mais elevado 

ao nível técnico. 

É importante informar também que o TA possui contato direto com plataformas 

marítimas e aeroportos. Durante o desenvolvimento do trabalho foi percebido que haveria a 

necessidade de mapear os processos dos aeroportos para melhor entendimento das operações 

planejadas e programadas. 

Essa proposição de melhoria foi feita baseada nos pilares do IOp. Dessa forma, o novo 

mapa dos processos leva em conta uma integração mais eficiente dos processos e de 

informações, pois como o transporte de pessoas sofre mudanças devido às condições climáticas 

ou de cada aeroporto, é necessário que se tenha um rápido e instantâneo acesso às informações 

para mudanças no momento em que seja preciso.  

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.6 DIVISÃO DO TRABALHO  

  

O presente projeto foi escrito baseado na seguinte estrutura: 

1) Introdução: No primeiro tópico foi feita uma contextualização sobre o tema abordado, 

juntamente com os objetivos do projeto, o problema diante dele e os trabalhos feitos 

anteriormente que também dão informações relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho; 

2) Revisão Bibliográfica: Dentro da revisão foi levantado um tópico sobre processos e 

tópicos subsequentes que fornecessem conteúdo para a construção do projeto, como 

Gestão por Processos e Modelagem de Processos; 

3) Metodologia: Esse tópico apresenta a estrutura do projeto desenvolvido e um resumo de 

suas atividades; 

4) Aplicação e Resultados: O penúltimo capítulo do projeto busca apresentar uma 

descrição de como o projeto foi desenvolvido  

5) Conclusão: O último capítulo procura apresentar a conclusão acerca do estudo feito 

além de um alinhamento entre a bibliografia pesquisada e as etapas colocadas em prática 

através do projeto.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 PROCESSOS 

 

2.1.1 Definição 

 

Segundo Valle (2013, p.1), “Para que cada pessoa aja em consonância com o todo 

organizacional, é preciso uma macrovisão dos processos organizacionais, ou seja, um 

pensamento amplo”, o que ajuda a entender como funciona a empresa como um todo e ajuda a 

atingir seus objetivos estratégicos. Essa característica ajuda a compreender como funcionam as 

organizações no mundo atual. 

 Ainda segunda Paim et al. (2009, p.24): 

 

Há estudos e publicações que evidenciam o aumento da demanda por 

parte das organizações por conceitos, ferramentas e tecnologias que 

dependem da definição e do entendimento da gestão de processos. O 

Estudo de processos sempre foi uma demanda das organizações. No 

início do século passado, houve maior concentração do foco na 

melhoria das operações, com as lógicas da Administração Científica de 

Taylor, considerando um dos precursores da engenharia de produção. 

O uso de técnicas e instrumentos para entender e melhorar processos, 

porém, sempre acompanhou os profissionais nas organizações 

produtivas. Mais recentemente, no fim da década de 1980 e no início de 

1990, houve uma intensificação no uso co conceito de processos sob a 

alcunha da Reengenharia, tal qual proposta originalmente por 

Davenport & Short e Hammer & Champy. A Reengenharia foi sucedida 

por uma deterioração do conceito de processos. 

 

Segundo a NBR ISO 9000 (2000, p.7), processo é como “um conjunto de atividades 

interrelacionadas ou interativas, que transformam entradas em saídas.” Na verdade, vários 

autores falam de entradas e saídas quando discorrem sobre essa definição. 

Segundo Silva (2006 apud NEVES, 2007, p.10): 
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Processo é um conjunto de causas (entradas: controláveis e não 

controláveis) que provoca um ou mais efeitos (saídas). No processo de 

um produto (bem ou serviço) atuam vários fatores (causas que afetam 

suas características de qualidade). 

 

Ainda de acordo com Werkema (1995 apud NEVES, 2007, p.10) processo é “um 

conjunto de causas que têm objetivo de produzir um determinado efeito, o qual é denominado 

produto do processo”. 

Segundo Werkema (1995 apud MARIANI, PIZZINATTO & FARAH WERKEMA, 

2005, p.6) processo é: 

 

Uma combinação dos elementos, equipamentos, insumos, métodos ou 

procedimentos, condições ambientais, pessoas e informações dos 

processos ou medidas, tendo como objetivo a fabricação de um bem ou 

o fornecimento de um serviço. 

 

Um processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e 

medidas, destinadas a resultar num produto especificado para um 

determinado cliente ou mercado. [...] É, portanto, uma ordenação 

específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um 

começo, um fim e inputs e outputs claramente identificados: uma 

estrutura para a ação. [...] Enquanto a estrutura hierárquica é, 

tipicamente, uma visão fragmentada e estanque das responsabilidades 

das relações de subordinação, a estrutura de processo é uma visão 

dinâmica da forma como a organização produz valor. [...] A adoção de 

uma abordagem de processo significa a adoção do ponto de vista do 

cliente. Os processos são a estrutura pela qual uma organização faz o 

necessário para produzir valor para os seus clientes. [...] Os processos 

precisam de donos claramente definidos, que sejam responsáveis pelo 

projeto e execução e que façam com que as necessidades dos clientes 

sejam satisfeitas. A dificuldade de definir a propriedade é que os 

processos raramente seguem os limites existentes de poder e autoridade 

organizacional (DAVENPORT, 1994, apud VALLE, 2013, p.8). 

 

Dentro de uma companhia, Hunt (1996) reafirma que os processos e as atividades são 

os meios de agregação de valores aos produtos e serviços para o atendimento dos clientes. Seria 



23 

 

preciso então saber administrar esses meios e atividades cruciais para a companhia, melhorando 

a confiabilidade, qualidade dos resultados e redução de custos. 

Um processo ainda pode ser classificado por causas, podendo ser: matéria prima, 

medidas, máquinas, meio ambiente, mão-de-obra e método. Segue abaixo a Figura 1, que 

melhor representa um processo nesse sentido: 

                

Figura 1 - Entradas e Saídas de Processo 

Fonte: Valle (2013, p.13). 

 

2.1.2 Classificação 

 

Um processo ainda pode estar dividido em frações menores, de forma a entender de uma 

forma mais detalhada como ele funciona. Com isso, são necessários alguns conceitos básicos 

para melhor entendê-lo. Segundo o BPMN (2008 apud BALDAM, 2008, p.18): 

 

 BPM (Business Process Management): Envolve a descoberta, 

projeto e entrega de processos de negócios. Adicionalmente, o 

BPM inclui o controle executivo, administrativo e supervisório 

destes processos. 
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 Atividade: É um termo genérico para o trabalho que uma 

companhia ou organização executa via um processo de negócio. 

Pode ser atômica (pouca abrangência) ou não atômica. Os tipos de 

atividades que fazem parte de um processo são: processos, 

subprocessos ou tarefas. 

 Processo: É um encadeamento de atividades executadas dentro de 

uma companhia ou organização, que transformam entradas em 

saídas (adaptação de autores) 

 Subprocesso: É um processo que está incluso em outro processo. 

 Tarefa: É uma atividade atômica (pouco abrangência) que é 

incluída num processo. É usada quando a atividade no processo não 

será mais refinada em subprocessos dentro do modelo de processo. 

Geralmente executada por um usuário final. Equipamento ou 

sistema. 

 

2.1.3 Hierarquia 

 

 

Os processos têm em si uma hierarquia funcional voltada para os macroprocessos 

organizacionais, ou seja, aqueles que cumprem os objetivos da organização. Portanto, 

esquematicamente, essa hierarquia é representada pela sequência lógica dos elementos 

denominados acima, onde cada elemento é composto pelo conjunto dos elementos que vem 

logo abaixo. Com isso, Barros (2013) discorre sobre cada componente da segunda forma: 

 Macroprocesso: geralmente envolve mais uma função organizacional cuja operação tem 

impacto significativo no modo com a organização funciona, como por exemplo, o 

macroprocesso de Gestão de Pessoas; 

 Processos: utilizam recursos da organização para gerar resultados, sendo operações de 

alta complexidade; 

 Subprocesso: um conjunto de operações de média a alta complexidade, realizando um 

objetivo de apoio a um processo, como por exemplo, o desenvolvimento de pessoal; 

 Atividades: conjunto de operações de média complexidade, que ocorrem dentro de um 

processo ou subprocesso, desempenhadas por uma unidade organizacional, como por 

exemplo, realizar avaliação; 

 Tarefas: nível mais detalhado, envolvendo rotina e prazo determinados, como por 

exemplo, enviar avaliação devidamente preenchida. 

A hierarquia dos processos pode ser melhor vista abaixo segundo a Figura 2. 
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Figura 2 - Hierarquia Funcional dos Processos 

Fonte: BARROS (2013, p.25) 

Com isso, estrutura-se uma cadeia lógica com os elementos acima descritos voltados 

para o resultado da empresa definido a partir dos macroprocessos. 

É fundamental entender esses conceitos mais detalhados para compreender um 

processo. Dessa forma é possível acompanhar e controlar todo o fluxo de informações, pessoas, 

materiais e recursos financeiros que passam através de todas as etapas. 

 Essa forma de acompanhar o processo: 

 

é a essência do gerenciamento em todos os níveis da empresa. O 

primeiro passo no entendimento do controle de processo é a 

compreensão do relacionamento causa-efeito sempre que ocorre (efeito, 

fim, resultado) existe um conjunto de causas (meios) que podem ter 

influenciado. Observando a importância da separação das causas de 

seus efeitos no gerenciamento e como nós temos a tendência de 

confundi-los, os japoneses criaram o diagrama de causa e efeito 

(CAMPOS, 1992 apud MARIANI, PIZZINATTO & FARAH, 2005, 

p.17). 

 

2.1.4 Exemplos 

 

 Processos podem variar muito entre si. Alguns são elementares, outros extremamente 

complexos. Como já se pôde ver, eles podem ser divididos em frações menores. Segundo 

Peinado e Graeml (2007, p.142), são exemplos de processos de uma organização: 
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 Contratação de um novo funcionário: é o processo de selecionar, 

entrevistrar, preparar documentação, elaborar um contrato de 

experiência, avaliar o funcionário durante o período do contrato de 

experiência, elaborar um contrato permanente, etc. Este processo 

transforma o quadro de funcionários da organização; 

 Recebimento de materiais: é um processo que transforma a 

disponibilidade de local e propriedade dos materiais que a empresa 

necessita para tra,balhar; 

 Almoço ou jantar do refeitório: empresas que possuem refeitórios, 

terceirizados ou não, tem nesse local a realização do processos de 

alimentação dos funcionários, que também se trata de uma 

transformação de trabalhadores com fome em trabalhadores 

alimentados e prontos para suportar a jornada de trabalho. 

 

 

2.2 FLUXOGRAMAS 

 

Além disso, para representar processos e entender como eles funcionam em cadeia, é 

necessária uma forma visual de isso ser apresentado. Para Oliveira (2009), fluxograma é a 

técnica de representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente convencionados, 

permitindo a descrição clara e precisa do fluxo ou sequência de um processo, bem como sua 

análise e redesenho. A partir disso, é possível entender melhor como todas as variáveis de 

controle se distribuem ao longo dos processos e das atividades para controlá-los e concluir se 

são necessários mudanças. 

 Segundo PEINADO & GRAEML (2007, p.151), o fluxograma “representa de forma 

mais simples e visível o processo para a realização de qualquer tarefa. Quase que 

invariavelmente são utilizados fluxogramas nos registros de processos industriais”. É comum 

ver entre autores pesquisados que os fluxogramas são a melhor forma de registrar processos na 

sua forma mais objetiva, clara e de fácil entendimento. Barnes (1997, apud BERGMANN et 

al., 2012) também menciona que um fluxograma é a técnica para se registrar um processos de 

forma compactada. É utilizado como a finalidade de tornar possível sua compreensão e 

posterior melhoria, tendo como objetivo representar os diversos passos do processos produtivo. 

Os fluxogramas se tornam extremamente úteis no estudo associado às etapas ao fazer rodar o 

ciclo de produção.  
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 Os fluxogramas fazem parte das ferramentas da qualidade, muito utilizadas no Controle 

Estatístico da Processos (CEP). Montogomery (2003) menciona que o uso dessas ferramentas 

é importante para aplicações relacionadas ao estudo técnico do controle estatístico do processo, 

a melhoria contínua na qualidade, a produtividade por meio da redução sistemática da 

variabilidade. Juntamente com a Lista de Verificação, Histograma, Diagrama de Pareto, 

Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão e Cartas de Controle, os fluxogramas 

podem ser utilizados isoladamente ou em consonância em busca da melhoria contínua de 

determinados processos. 

 Os aspectos principais de um fluxograma, segundo Oliveira et al. (2002, apud 

BERGMANN, 2012) são: 

 

 Padronizar a representação dos métodos e os procedimentos 

administrativos; 

 Maior rapidez na descrição dos métodos administrativos; 

 Facilitar a leitura e o entendimento; 

 Facilitar a localização e a identificação dos aspectos mais 

importantes; 

 Maior flexibilidade; 

 Melhor grau de análise. 

 

Segundo Grimas (2008): o fluxograma apresenta também várias vantagens descritas a 

seguir: 

 Apresentação real do funcionamento de todos os componentes de um método produtivo. 

Esse aspecto proporciona e facilita a análise da eficiência do sistema; 

 Possibilidade da apresentação de uma filosofia de administração, atuando, 

principalmente, como fator psicológico; 

 Propiciar o levantamento e a análise de qualquer método produtivo desde o mais simples 

ao mais complexo, desde o mais específico ao de maior abrangência. 

Abaixo se encontra alguns símbolos usados para descrever processos industriais em 

forma de fluxograma de acordo com a Figura 3: 
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Figura 3 - Exemplo de Fluxograma 

           Fonte: Paladini (1997 apud NEVES, 2007, p.18) 

  

2.3 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

2.3.1 Definição 

  

A gestão por processos também tem sido estudada e entendida 

como uma forma de reduzir o tempo entre a identificação de 

um problema de desempenho nos processos e a implementação 

das soluções necessárias. Contudo, para reduzir esse tempo, as 

ações de modelagem e análise de processos devem estar bem 

estruturadas, permitindo que os processos sejam rapidamente 

diagnosticados e as soluções sejam mais facilmente 

identificadas o que permite, por conseguinte, implantações no 

menor intervalo de tempo e custos possíveis (PAIM, 2009, 

p.26) 

 

Gestão por Processos é uma abordagem sistemática de gestão 

que trata de processos de negócios como ativos, que 

potencializam diretamente o desempenho da organização, 

primando pela excelência organizacional e agilidade nos 

negócios. Isso envolve a determinação de recursos necessários, 

monitoramento do desempenho, manutenção e gestão do ciclo 

de vida do processo. Fatores críticos de sucesso na gestão por 
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processos estão relacionados a como mudar as atitudes das 

pessoas e ou perspectivas de processos para avaliar o 

desempenho dos processos das organizações (BARROS, 2013, 

p.17). 

 

 Para que uma organização implante a Gestão por Processos, é necessário que ela defina 

alguns itens de controle e verificação. Estes são usados para analisar os desejos dos clientes, 

quantificando-os em valores que façam ser percebida a satisfação que deve ser exposta a todos 

dentro da organização. 

Alguns autores definem essas váriáveis. Campos (1992, p.19) explica que os itens de 

controle são “índices numéricos, estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a 

sua qualidade total”. Werkema (1995, p.11) os caracteriza como “características mensuráveis 

por meio das quais um processo é gerenciado”. Já Delaretti Filho e Drumond (1994, p.31) os 

definem como “medidas que tem como objetivo principal mensurar o atendimento dos desejos 

dos clientes”. 

 

Durante a década de 90, quando as empresas brasileiras foram 

expostas aos efeitos da abertura do mercado e da globalização, 

e precisariam melhorar a qualidade dos seus produtos, foi 

necessário rever seus processos produtivos. Os esforços para a 

obtenção da certificação ISO 9000 trouxeram um novo alento à 

análise ou estudo dos processos de trabalho. Para a implantação 

dos sistemas de qualidade, requeridos pelas normas da série 

ISO 9000, é obrigatório que as empesas documentem todos os 

seus processos. Essas normas exigem procedimentos 

documentados. Durante a elaboração destes procedimentos, 

grande número de empresas brasileiras percebeu que seus 

processos poderiam ser melhorados, e muito (PEINADO & 

GRAEML, 2007, p.141). 

 

 Segundo Mello et al. (2009), a norma ISO 9000 é conhecida como norma genérica de 

sistema de gestão. Isso significa que ela pode ser aplicada a qualquer tipo de orgarnização, 

grande ou pequena, não importando o tipo de produto ou serviço. 

 

Apesar da imensa contribuição para o Brasil que o movimento 

em busca da certificação das normas da série ISO 9000 

proporcionou, não é rara, mesmo nos dias de hoje, a existência 

de processos de trabalho improdutivos e que, naturalmente 

podem ser melhorados. Talvez o mais grave seja o fato de a 

empresa não estar ciente desta situação. Ainda há empresas que 
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não analisam, com rigor necessário, como andam seus 

processos de trabalho (PEINADO & GRAMEL, 2007, p.142). 

 

 Baldam (2007) afirma que à medida que a visão de processos se difunde, as formas 

contemporâneas de racionalização tendem a ver as organizações como um feixe de processos. 

Alguns deles pertencem a um departamento ou setor: podem ser chamados intrafuncionais. 

Outros são transfuncionais, pois atravessam departamentos. 

 Ainda segundo Baldam (2007, p.30): 

 

A visão por processos procura entender “o que precisa ser feito 

e como fazê-lo”. Nela, as tarefas não são definidas 

exclusivamente em função dos departamentos da organização. 

Ao se decidir o que precisa ser feito, primeiramente tem-se em 

mente as atividades que agregarão valor para a organização sem 

se preocupar inicialmente em saber qual o departamento que as 

executará. Neste caso, um processo pode cruzar departamentos 

e solicitar serviços de cada um deles dependendo da atividade 

a ser executada. 

 

 Segundo Zilbocicius (1999 apud PAIM, 2009, p.38) a engenharia de produção tem como 

função “a contínua elaboração de soluções para o problema básico da combinação dos fatores 

de produção”. Assim, a gestão por processos é, como um subconjunto da engenharia de 

produção, um meio de elaboração de soluções para melhorar a combinação de fatores de 

produção particularizada no olhar do processo de produção com enfoque no objeto que flui, 

seja coordenador ou reprojetando o conjunto das ações. 

 A gestão de processos organizacionais tem como base alguns princípios que permeiam 

o desenvolvimento das organizações. Segundo Barros (2013, p.19): 

 

 Satisfação dos clientes: necessidades, perpectivas e requisitos 

dos clientes internos e externos devem ser conhecidos para que 

o processo seja projetado de modo a produzir resultados que 

satisfaçam suas necessidades; 

 Gerência participativa: conhecer e avaliar a opinião dos seus 

colaboradores é um aspecto importante para que sejam 

discutidas as ideias e melhor desempenho do processo 

alcançado; 

 Desenvolvimento humano: para se chegar a melhor eficiência, 

eficácia e efetividade da organização é necessário o 

conhecimento, as habilidades, a criatividade, a motivação e a 

competência das pessoas. De oportunidades de aprendizado e 
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de um ambiente favorável ao plano desenvolvimento depende 

o sucesso das pessoas; 

 Metodologia padronizada: para evitar desvios de interpretação 

e alcançar os resultados esperados, é importante seguir os 

padrões e a metodologia definida, que poderá ser 

constantemente melhorada; 

 Melhoria contínua: o comprometimento com o 

aperfeiçoamento contínuo é o principal objetivo da gestão pro 

processos, de modo a evitar retrabalhos, gargalos e garantir a 

qualidade do processos de trabalho; 

 Informação e comunicação: é de fundamental importância a 

disseminação da cultura organizacional, divulgar os resultados 

alcançados e compartilhar o conhecimento adquirido; 

 Busca pela excelência: para alcançar a excelência, os erros 

devem ser mitigados e as suas causas eliminadas. Deve-se 

buscar as melhores práticas reconhecidas como geradoras de 

resultados e aprimoramento constante, visando à identificação 

e ao aperfeiçoamento de oportunidades de melhorias e reforço 

de pontos fortes da instituição. 

 

 

2.3.2 Categorias 

 

 “Business Process Management (BPM) configura-se em um método de gestão para 

gerenciar processos empresariais, onde conta com o auxílio de ferramentas tecnológicas” 

(OLIVEIRA, 2010 apud PIZZA, 2012, p.8). Além disso, ele possibilita que as regras de negócio 

da organização, travestidas na forma de processos, sejam criadas e informatizadas pelas 

próprias áreas de gestão, sem interferência das áreas técnicas. 

 Além disso, esses sistemas visam padronizar os processos de negócio ou corporativos 

para melhorar a produtividade das organizações. As soluções são aplicações onde o objetivo é 

avaliar, analisar e otimizar o gerenciamento dos negócios e processos das empresas. 

Valle (2006 apud SCHEER, 2006, p.17) divide basicamente os processos em três 

categorias: 

 

 Processos de governança: que envolveriam processos de 

gerenciamento de conformidades, gerenciamento de riscos, 

Business Intelligence, processos de BPM, desenvolvimento de 



32 

 

estratégia, desenvolvimento de negócios e arquitetura 

empresarial; 

 Processos de gerenciamento (suporte e controle): que envolvem 

as atividades diárias e mais comuns de gerenciamento da 

organização como: Gerenciamento financeiro, controladoria, 

gerenciamento de informação, o BPM propriamente dito, 

gerenciamento da qualidade, gerenciamento de recursos 

humanos, gerenciamento de ativos, etc; 

 Processos operacionais: que envolveriam processos destinados 

a desenvolver a atividade fim da empresa: CRM, logística, 

desenvolvimento de produto, PCP, gestão de material, etc. 

 

A estrutura, no que tange os processos operacionais, é melhor aplicável a processos 

produtivos de bens de consumo, mas o conceito é plenamente aplicável ao setor de serviços. 

 

2.4 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

A análises dos processos utilizados para realização de um 

trabalho pode ser feita para uma operação já existente ou para 

uma operação nova, ainda a ser implantada. Tanto é possível 

melhorar uma atividade que vem sendo realizada como projetar 

uma nova, com mais eficiência. É possível afirmar, 

seguramente, que não existe processos que não possa ser 

melhorado (PEINADO & GRAEML, 2007, p.145). 

 

Um grande número de empresas brasileiras aprendeu, ou vem 

aprendendo a duras penas, a dar mais atenção à análise de 

processos de trabalho. Nas últimas décadas, não mais 

amparadas por políticas governamentais protecionistas, foram 

obrigadas a melhorar sua produtividade. Não é raro encontrar 

relatos de empresas que obtiveram reduções de custo de até 

30%, apenas por meio da revisão de seus processos produtivos 

(PEINADO & GRAEML, 2007, p.145). 

 

 Harrington, Esseling & Nimwegen (1997 apud BALDAM, 2009) também afirmaM que 

redesenhar processos consiste em dirigir os esforços da equipe para um refinamento do processo 

atual. O redesenho de processos se aplica a processos que visivelmente não estão bons. Pode 
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reduzir custo, tempo de ciclo e taxa de erros entre 30 e 60% e pode ser aplicado em 

aproximadamente 70 a 90% dos processos em uso. 

 O mapeamento pode ser uma ferramenta de grande ajuda na melhoria dos processos 

quando seus conceitos e técnicas são empregados de forma correta.  Basicamente, ele permite 

documentar todos os subsídios que compõem os processos de uma organização, detectando 

atividades que não agregam valor. 

 Villela (2000) afirma que o mapeamento de processos é uma ferramenta de comunicação 

e gerencial, implantada com a finalidade de melhorar o funcionamento de processos já 

existentes ou de implantar uma nova estrutura de processos. Esta nova estrutura considera 

também os artefatos gerados ao longo dos processos, sendo estes artefatos a documentação que 

servirá de suporte à transferência de informação. 

 Segundo Johnston & Clark (2002 apud MELLO, 2005), o principal benefício obtido 

pelo mapeamento de processos de serviços é o surgimento de uma visão e de um entendimento 

compartilhado de um processo por todos os envolvidos e, assim, uma realização de seu papel 

no processo de serviço do princípio ao fim. 

 

O mapeamento pode ser uma ferramenta de grande ajuda na 

melhoria dos processos quando seus conceitos e técnicas são 

empregados de forma correta. Basicamente, ele permite 

documentar todos os subsídios que compõem os processos de 

uma organização, detectando atividades que não agregam valor 

(DE MELO, 2000 apud CUNHA, 2012, p.9). 

 

 Segundo Damasceno (2012 apud CLAUDINHO, 2015), é possível destacar que a 

sequência para construção do mapeamento pode seguir da seguinte maneira: definem-se os 

processos, a matéria prima/insumos e suas especificações; o produto do processo (bens ou 

serviços) juntamente com as características de qualidade, os parâmetros do processo e sua 

especificação. 

 Uma das principais metodologias para estudo dos processos composta por oito etapas é 

mostrada a seguir, conforme ilustra a figura: 
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Figura 4 - Metodologia – Etapas 

Fonte: Oliveira (2006 apud LOSEKANN, 2012, p.7). 

 

Existem algumas técnicas e procedimentos utilizados no levantamento de informações 

para que os processos de uma organização sejam descritos. Todos os meios tem como finalidade 

a compreensão por parte do analista de processos acerca da sequência lógica e da hierarquia das 

atividades necessárias a uma unidade organizacional para produção de bens e serviços. 

 Segundo Valle (2013), a tabela visa descrever os meios de levantamento de informações 

mais comumente utilizados. 
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Tabela 1 - Técnicas de Levantamento de Processos 

 

Fonte: Adaptado de Valle (2013, p.29). 

 

2.5 BPMN 

 

O BPMN foi desenvolvido pelo BMPI (Business Process 

Management Iniciative) e começou a ser utilizado em 2004, em 

sua versão 1.0. No ano de 2006, foi adotado pelo OMG (Object 

Management Group), atual mantenedor da notação. Com um 

ótimo trabalho publicou, em janeiro de 2008, a versão BPMN 

1.1. Atualmente, utiliza-se a última versão, BPMN 2.0, 

publicada em janeiro de 2011 (BARROS, 2013, p.27). 

 

 Valle (2013) afirma que por ser uma das técnicas mais largamente aceitas, devido a sua 

notoriedade atual, tem sido a técnica mais discutida e, possivelmente, a mais utilizada, o que 

tem pressionado os fornecedores de softwares de análise e modelagem de processos a introduzi-

la em seus pacotes. 

 Assim, os elementos do PBMN 2.0 se encontram abaixo de forma detalhada. Eles são 

classificados em decisões, atividades e eventos, descritos nas Tabelas abaixo: 

TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS

Aplicada a um número reduzido de pessoas

Permite o diálogo interativo

Permite visualizar as reações dos entrevistados

Permite grande flexibilidade na estrutura original da entrevista

Aplicado a um número grande de pessoas

Necessita ser bem estruturado e dirigido para o problema que se quer analisar

Permite pouca flexibilidade na estrutura

Permite manusear grande número de informações

Aplicado a um número reduzido de pessoas

Permite interação e discussão aberta

Produz resultados imediatos e evolução na forma de interpretar e tratar os processos

É verificação no local de trabalho, com pequenas interferências do analista

Entrevista

Questionário

Workshop

Observação
É aplicada para complementar o levantamento de informações sobre o processo, para 

garantir o entendimento sobre a situação analisada, ou quando o assunto for muito complexo 

ou muito específico
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Tabela 2 - Eventos de Início 

 

Fonte: Barros (2013, p.28). 

 

 Segundo Valle (2013, p.84), “um evento de início indica onde um processo particular 

vai começar. O Elemento para início é um círculo com borda fina”. Eles afetam o fluxo do 

processo e são disparados por algo representado graficamente no centro do elemento. 
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Tabela 3 - Eventos Intermediários 

 

Fonte: Barros (2013, p.29). 

 

Segundo Valle (2013, p.84), “eventos intermediários ocorrem entre o evento de início e 

o de fim. O elemento para representa-los é um círculo com borda dupla”. Eles afetam o fluxo 

do processo, mas não o iniciam ou terminam. 
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Tabela 4 - Eventos de Fim 

 

Fonte: Barros (2013, p.30). 

 

Segundo Valle (2013, p.85), “um evento fim indica onde o processo irá acabar”. 

Geralmente eles têm um resultado, indicado no centro do elemento. 
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Tabela 5 - Tipos de Atividades 1 

 

Fonte: Barros (2013, p.31). 

 

 “Uma atividade é representada por um retângulo de canto arredondado. Um subprocesso 

é distinguido por uma pequena cruz no centro inferior da figura. (WHITE apud RAMOS, p.12) 

”  
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Tabela 6 - Tipos de Atividade 2 

 

Fonte: Barros (2013, p.32). 
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Tabela 7 - Subprocessos 

 

Fonte: Barros (2013, p.33). 
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Tabela 8 - Gateways 

 

Fonte: Barros (2013, p.34). 

 

 Segundo Barros (2013, p.34), “são usadas para definir que rumo o fluxo vai seguir e 

controlar suas ramificações. A forma gráfica é um losango com as pontas alinhadas horizontal 

e verticalmente. O interior do losango indica o tipo de comportamento da decisão”. 
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Tabela 9 - Objetos de Conexão 

 

Fonte: Barros (2013, p.35). 

 

 “A sequência de fluxo mostra a ordem em que as atividades estão executadas no 

processo. A mensagem de fluxo é utilizada para mostrar o fluxo de mensagens entre duas 

entidades que estão preparadas para mandar e receber essas mensagens. ” (VALLE, 2013, p.89) 
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Tabela 10 - Swimlanes 

 

Fonte: Barros (2013, p.36). 

 

 “Pools são utilizados quando o diagrama envolve duas entidades de negócio ou 

participantes que estão separados fisicamente do diagrama. Os objetivos do tipo lane são 

utilizados para separar as atividades associadas para uma função ou papel específico. ”  

(VALLE, 2013, p.89) 
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Tabela 11 - Artefatos 

 

Fonte: Barros (2013, p.37). 

 

Artefatos permitem que sejam mostradas informações além da 

estrutura básica do fluxograma do processo. Há três tipos de 

artefatos padrão prontos para o uso: Objetos de dados, Grupos 

e Anotações. Porém, novos artefatos podem ser adicionados a 

um diagrama. Indústrias e mercados específicos podem ter um 

conjunto próprio de artefatos. A única regra a ser observada é 

que os elementos criados não podem entrar em conflito com 

elementos já existentes. Tais artefatos não fazem parte do fluxo 

normal, mas podem ser associados com outros elementos. 

(VALLE, 2013, p.90) 
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2.6 TRABALHOS CORRELATOS 

 

 A técnica de mapeamento de processos não é uma aplicação nova dentre trabalhos 

acadêmicos. Há vários estudos que já foram feitos utilizando a técnica. 

 Claudino (2015), em seu trabalho de conclusão de curso fez um mapeamento de 

processos em uma empresa de comunicação visual. Nele, ela utiliza a linguagem BPMN e o 

software também usado no presente estudo.  Ela também análise um certo problema da empresa 

e atua em cima de uma proposta de melhoria. 

 Existem outros inúmeros artigos que abordam não somente o tema mapeamento de 

processos, mas a construção de fluxogramas para entender processos, que não necessariamente 

utilizam a linguagem utilizada no estudo. Bergmann, Scheunemann & Placinski (2012), se 

utilizam de fluxogramas para a confeccção de jalecos industriais. Eles se utilizam de outras 

ferramentas da Qualidade dentro do artigo, mas o primeiro passo para entender o funcionamento 

dos processos industriais é a construção de um fluxograma. 

 Outro artigo interessante para o assunto é o de Caulliraux & Cameira, que falam sobre 

a consolidação da visão por processos dentro da Engenharia de Produção. Eles apresentam um 

quadro teórico sobre o Sistema Toyota de Produção, a Qualidade Total, a Teoria das Restrições 

e a Reengenharia. Após isso ele aborda alguns desdobramentos desse tipo de aplicação dentro 

da Engenharia de Produção. Um dos pontos importantes é a discussão sobre implantação sobre 

sistemas integrados de gestão, questão a ser estudada no trabalho. 

 Salgado (2011) também desenvolve um mapeamento de processos, analisando 

melhorias na coordenação do curso de Administração da Universidade Federal da Paraíba. Ela 

faz o uso de fluxxogramas para entender as etapas dos processos. Entretanto, a abordagem é 

diferente da utilizada no presente trabalho. 

 É possível perceber através de aplicações diferentes que é de fundamental importância 

o entendimento dos processos seja qual for a área de estudo. Na área operacional das empresas 

é possível levantar tempos dos processos. No caso no estudo presente não foi possível, pois os 

tempos das atividades dependem de fatores externos como condições climáticas, o que torna 

mesmo um planejamento bem realizado suscetível a grandes mudanças. 
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 Cunha (2012) mapeia os processos organizacionais na UnB. Ele também utiliza 

entrevistas para levantar os processos importantes para suas análise, mas de forma diferente, 

não utiliza nenhuma ferramenta de modelagem nem técnica de linguagem para isso. 

 Macul (2012) também modela e estrutura processos de inovação mas nesse caso em uma 

startup. Ele também não se utiliza de mapas, mas de documentos que sevem de base para as 

análises. 

 Caetano (2011) num extenso trabalho, modela os processos e recursos humanos do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele objetiva também a implementação dos conceito de 

BPM no tribunal. Além disso, faz todo o levantamento de processos As Is e To Be, se utilizando 

da linguagem em BPMN e mais uma vez do software Bizagi para tal. 

 De fato, o Bizagi é a ferramenta mais utilizada atualmente para mapear processos entre 

os trabalhos pesquisados presentes no estudo e entre outros vistos. Existem outros como o Visio 

e o Aris, mas pela facilidade de manuseio e rapidez na sua obtenção, as pesquisas demonstraram 

que ele é o mais utilizado no momento. 

 Quanto a modelagem de setores como o de Transporte Aéreo, não foram encontrados 

trabalhos relacionados a esse tipo de setor em outras organizações. Acredita-se, portanto, que 

dificilmente outros setores de transporte aéreo foram mapeados em trabalhos desta espécie, 

sendo este portanto de grande utilidade para trabalhos próximos ou um futuro 

aprofundamento do próprio. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Segundo Gil (2008), quanto aos objetivos da pesquisa, é possível listar os seguintes tipos 

abaixo: 

 

 Pesquisa Exploratória: proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso; 

 Pesquisa Descritiva: descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, 

eleição, etc; 

 Pesquisa Explicativa: identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que 

mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas. Por isso, é o tipo mais complexo e 

delicado. 

 

Ainda segundo Gil (2008), é possível listar os tipos de pesquisa quanto aos 

procedimentos técnicos: 

 

 Pesquisa Bibliográfica: é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos; 

 Pesquisa Documental: É muito parecida com a bibliográfica. A 

diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se 

de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira 

mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições 

etc.), existem também aqueles que já foram processados, mas 

podem receber outras interpretações, como relatórios de 

empresas, tabelas etc; 

 Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de 

estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de 
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influenciá-lo, define-se as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto; 

 Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados. Quanto o levantamento recolhe informações 

de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um 

censo; 

 Estudo de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade 

específica. É basicamente realizada por meio da observação 

direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 

informantes para captar as explicações e interpretações do 

ocorrem naquela realidade; 

 Estudo de Caso: consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

 

Dessa forma, é possível destacar a pesquisa como exploratória e bibliográfica. 

Para que o projeto fosse realizado, primeiramente foi definida a área da empresa a ser 

mapeada. Feito isso, objetivos, delimitação e justificativa foram cuidadosamente definidos no 

contexto de modelagem de processos para que o foco do projeto fosse esse. Dessa forma foi 

feita uma pesquisa nas diversas formas de documentos possíveis: literaturas sobre o tema, 

artigos, trabalhos de conclusão de curso, livros online, dissertações e outros documentos 

relevantes para a pesquisa. 

 Dentro da pesquisa, procurou-se abordar o tema processos e expandir a discussão para 

tópicos mais específicos sobre o assunto e que auxiliassem na proposta de projeto. Dessa forma, 

foram abordados temas como a Gestão por Processos e a Modelagem de Processos, com a 

linguagem padrão do BPM. Com isso, estruturou-se uma pesquisa que fornecesse base para o 

mapeamento dos processos propostos. Dentro desse contexto, referências como a de Valle 

(2012) e a obra de Peinado & Graeml (2007) foram de grande utilidade para a redação do 

projeto. 

 Dessa forma, foi definida uma forma de entrevista para coletar as informações 

relevantes e necessárias para o mapeamento de processos internos do transporte aéreo. Com um 

manual preparado, foram feitas entrevistas com alguns colaboradores importantes para os 

processos para entender o funcionamento da área em questão. Com o levantamento das 
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informações desejadas, foram mapeados os processos As Is e junto com as oportunidades 

levantadas os processos To Be para auxílio do projeto de melhoria do Transporte Aéreo. Dentro 

da ideia proposta, não foram abordados o tempo das atividades, pois eles não foram 

considerados como relevantes dentro da proposta de melhoria, mas sim os processos em si e a 

necessidade de identificar retrabalhos. Também não foram considerados os custos gerados, pois 

a empresa preferiu não fornecer essas informações. 

Para se escolher a técnica a ser utilizada na pesquisa foi realizada a pesquisa contida no 

referencial teórico para entender qual seria a melhor opção. Como não seria possível trabalhar 

com todos os colaboradores do Transporte Aéreo, que tem um número não tão elevado de 

pessoas na gerência, esse fato deu o indicativo de que o método utilizado seria a entrevista. 

Como as referências definem o método como provavelmente o mais eficiente dentre os 

apresentados, foi decidido então optar pela entrevista como forma de levantamento das 

atividades do Transporte Aéreo. 

 Dessa forma, como o número de pessoas entrevistadas não deve ser tão grande, mas 

seriam necessárias as informações de colaboradores dos três núcleos, foi definido que seriam 

entrevistadas duas pessoas do núcleo de Planejamento, duas do núcleo de Programação, duas 

do de Análise de Desempenho, o gerente do Transporte Aéreo e o colaborador e responsável 

direto pelo projeto da IOp dentro da gerência. Assim, seria possível coletar informações de 

todos os atuantes na melhoria do processo, de todos os níveis hierárquicos, visando a melhoria 

na integração entre os núcleos. 

 Além disso, o software escolhido para ser utilizado foi o Bizagi. Este se encontra 

disponível para download na internet e é atualmente um dos mais fáceis de se manusear. Além 

disso, o Bizagi entra em acordo com a mais atual linguagem BPMN para modelagem de 

processos no mercado e disponível no referencial teórico pesquisado. 

De acordo com o referencial pesquisado, foi possível preparar alguns pontos a serem 

questionados aos envolvidos nas entrevistas. Dessa forma, procurou-se desenvolver uma ficha 

que seria preenchida pelo próprio entrevistador, anotando os pontos necessários para o 

mapeamento posterior dos processos. Dessa forma, seria apontado por cada um dos 

entrevistados os seguintes pontos: processos, atividades e o quanto cada uma gera valor para o 

macroprocesso de transporte, como a atividade é desempenhada, os problemas gerais do TA e 

específicos de cada núcleo, entradas e saídas dos processos, fornecedores e clientes, a função 
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do entrevistado e as observações necessárias para o entendimento do encadeamento das 

atividades. A ficha segue no Apêndice A. 

As entrevistas foram realizadas durante o período de uma semana e todos os oito 

envolvidos se dispuseram a auxiliar da forma mais eficiente possível. Foi definida uma ordem 

em que as entrevistas seriam feitas. O colaborador da IOp responsável diretamente pelo projeto 

dentro do Transporte Aéreo foi a primeira pessoa a ser entrevistada pois poderia fornecer 

informações gerais e orientar melhor sobre como abordar cada uma das outras sete pessoas. 

Assim, foram entrevistados logo depois os dois funcionários do núcleo de Planejamento, 

seguido dos de Programação e logo após os de Análise de Desempenho. Por fim, para oferecer 

informações gerais e um pouco detalhadas também foi entrevistado. 

 Além disso, as entrevistas foram realizadas individualmente, duraram cada uma cerca 

de meia hora e conforme cada uma realizada, foi possível entender melhor os processos do TA 

e problemas decorrentes da falta de integração dos componentes do setor. 

Uma observação importante a ser feita é que como se busca um macroprocesso cada vez 

mais interligado com pessoas, tecnologias e processos como base, e o núcleo precisam ter uma 

maior interface com os aeroportos, foi necessário também mapear outros dois processos 

importantes para a atuação do TA. Esses dois processos serão chamados de transportar de 

Pessoas e Realizar Apontamentos. Os dois são realizados nos aeroportos, mas são necessários 

para entender como o TA e as bases se relacionam. 
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4 APLICAÇÃO E RESULTADOS 

 

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

4.1.1 Apresentação da Empresa 

 

 A empresa estudada é do ramo petrolífero e se localiza em Macaé, Rio de Janeiro. Junto 

a outras empresas atuantes na região ela é responsável pela exploração dos campos de petróleo 

presentes na região, sendo assim sua principal atividade econômica. 

 Essa empresa contrata profissionais terceirizados para atuação interna, que atuam com 

outros profissionais da própria empresa. Dessa forma o setor estudado é composto por 

funcionários de mais de uma empresa, que em alguns momentos tem interesses diferentes 

dentro da companhia. 

 Para se atingir os objetivos estratégicos da empresa, nos últimos anos foi percebido que 

além de aumentar a produção através das suas áreas de atuação, seria necessária a revisão dos 

processos internos responsáveis pelos serviços de suporte à operação e a exploração através das 

unidades marítimas contidas na Bacia de Campos. Esses processos internos de suporte são 

compostos pelos serviços de manutenção de equipamentos offshore, transporte de passageiros, 

suprimento de produtos químicos, além de outros serviços. 

 Nesse sentido, foi criada dentro da empresa uma equipe responsável pela implantação 

de projetos de melhoria dos processos internos das gerências responsáveis pelos serviços de 

suporte. Com isso, alguns projetos já foram implantados tendo sucesso na sua execução, fato 

que foi comprovado pela melhoria de indicadores propostos ao longo de meses. Esses projetos 

de melhoria tem como base a melhor integração entre pessoas, tecnologias e processos. É então 

feito um estudo dos processos de cada gerência no intento de identificar problemas e retrabalhos 

que devem ser minimizados. A função do autor deste trabalho nesse contexto foi mapear os 

processos dos setores. Cada gerência têm especificidades diferentes por ser responsável por um 

determinado e específico tipo de serviço, o que faz com que os processos e a forma de analisá-

los e controlá-los seja muito variável. 

 O TA (Transporte Aéreo) é uma gerência da empresa responsável pelo planejamento, 

programação dos voos diários e análise do desempenho do próprio setor. Dessa forma, o TA é 
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composto por três núcleos: Planejamento, Programação e Análise de Desempenho. Eles 

trabalham em espaços separados dentro de andares diferentes dentro de um dos prédios da 

empresa, em Macaé. Por si só, essa separação faz com que os núcleos não tenham um contato 

diário que seria essencial à execução das atividades e à troca de informações sobre as atividades 

que são desempenhadas individualmente por cada colaborador em seu núcleo. 

 Além disso, o setor como um todo não tem um monitoramento das suas atividades em 

tempo real, o que seria muito necessário visto que as aeronaves responsáveis pelos voos 

decolam dos aeroportos em pequenos intervalos de minutos. Essa falta de integração entre 

pessoas e processos faz com que problemas decorrentes das atividades diárias demorem a ser 

solucionados. Diante disso, há uma clara necessidade de melhoria dos processos do TA, 

maximizando a quantidade de passageiros transportados em relação ao que é incialmente 

planejado. 

   

4.1.2 Problemas Identificados 

 

 Os problemas identificados foram considerados pontos chave para ser possível mapear 

os processos As Is e To Be. Conforme foi feito nas entrevistas, houve a identificação dos 

problemas gerais do TA e específicos de cada núcleo a partir das opiniões dos participantes do 

setor. Dessa forma, segue abaixo uma relação dos problemas gerais encontrados no TA de 

acordo com as opiniões dos entrevistados: 

 Falta de integração entre os núcleos em tomadas de decisão; 

 Falta de ferramentas de apoio nas atividades diárias; 

 Dados tratados manualmente ou via e-mail; 

 Falta de integração entre o TA com as unidades marítimas e os aeroportos; 

 Informações descentralizadas. 

 

Abaixo os principais problemas do núcleo de Planejamento identificados nas entrevistas 

no processo de planejamento de voos: 

 Informações descentralizadas e despadronizadas; 

 Necessidade de ferramenta para auxiliar no planejamento; 
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 Falta de ferramentas para tomada de decisão; 

 Tabelas de voos em Excel elaboradas manualmente; 

 Necessidade de periodicidade maior para revisão da tabela de voos; 

 Falta de integração com outros núcleos na execução das atividades de planejamento. 

 

Abaixo, os principais problemas do núcleo de Programação: 

 Informação sobre posicionamento da unidade marítima descentralizada; 

 Informação sobre disponibilidade de frota com divergência da realidade do aeroporto; 

 Excesso de atividades sob responsabilidade do coordenador de programação; 

 Falta de ferramentas que auxiliem na programação dos voos; 

 Necessidade de retrabalho para validar a programação pois cada programador tem sua 

planilha de trabalho. 

 Por fim, os problemas do núcleo de Análise do Desempenho: 

 Falta de ferramenta para consolidar informações recebidas; 

 Informações recebidas com formatações diferentes no Excel; 

 Avaliação de desempenho não é feita de uma forma satisfatória.  

 

4.1.3 Oportunidade de Melhoria Identificadas 

 

 Já tendo ciência de alguns problemas que ocorrem no TA e com base nos projetos de 

melhoria realizados anteriormente, a IOp já iria providenciar certas ferramentas que auxiliariam 

nas atividades do TA, além de outras decisões que não compõem o objeto de estudo do trabalho. 

Exemplo disso é a mudança dos três núcleos para uma área comum, o que traz benefícios por 

ter os três núcleos atuando mais proximamente, aumentando a troca de informações diárias. 

Outro ponto é a possibilidade de ter uma sala de reunião próxima do setor, o que seria outro 

fator que poderia tornar rotineiras reuniões que devem ser feitas e não eram realizadas. Um 

terceiro ponto importante é a instalação de um painel para receber as informações do setor em 

tempo real. 
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 Com isso, foram identificadas oportunidades de melhoria junto aos entrevistados e estas 

encaminhadas a IOp para identificar que corroborariam com o que já havia sido percebido antes: 

 Integrar os núcleos dentro de suas atividades de cada um em separado; 

 Criação de um painel de indicadores e um painel contendo as frotas dos aeroportos em 

tempo real para tornar mais eficiente a programação dos voos e a disponibilidade de 

informações; 

 Criação de um quarto núcleo de Monitoramento de Operações, responsável por 

averiguar possíveis problemas relacionados a não conformidade das operações dentro 

do setor e disponibilizá-las para todos os núcleos no intuito de resolvê-los; 

  Criação de uma maior interface com unidades marítimas e aeroportos para tomada de 

decisão e redução de retrabalhos por falta contato entre as partes envolvidas. 

 

Seguem abaixo as oportunidades do núcleo de Planejamento: 

 Implantação de ferramenta de planejamento integrado; 

 Implantação do processo de planejamento operacional integrado estruturado com 

detalhamento de procedimentos a serem realizados; 

 Necessidade de retroalimentação maior dos outros núcleos; 

 Negociar junto às unidades marítimas a demanda mensal. 

 

Abaixo, as oportunidades do núcleo de Programação: 

 Implantação do processo de programação integrada com detalhamento dos 

procedimentos a serem realizados; 

 Implantação de ferramenta de programação que auxilie na utilização e otimização dos 

recursos; 

 Implantação de processo de monitoramento e controle que elimine retrabalhos e 

desvios; 

 

Por fim, as oportunidades ligadas ao núcleo de Análise de Desempenho: 
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 Implantação do processo de análise de desempenho com indicadores que permitam a 

gestão do setor; 

 Integração maior com os núcleos nos processos de análise de informações. 

 

4.2 MODELAGEM DOS PROCESSOS 

 

 Para a modelagem dos processos, como dito anteriormente, foi utilizado o software 

Bizagi, baixado através da internet. Ele é um dos mais eficientes se tratando de mapeamento de 

processos e um dos mais utilizados entre quem precisa dessa atividade. 

 Uma informação importante é que o levantamento dos processos não tem como objetivo 

nesse caso resolver todos os problemas do setor, mas sim fazer um levantamento, identificar 

quais processos podem ser melhorados ou até excluídos e propor uma nova forma de atuação 

junto aos envolvidos. 

 Além disso, nos processos descritos seria de melhor visualização para o trabalho 

desenvolvido que os processos fossem mostrados por núcleo. A visualização de um único mapa 

de processos em uma folha única tornaria o tamanho das atividades pequenas demais, o que os 

tornaria ilegíveis para o leitor. 

 Os processos de planejamento, programação, análise de desempenho são considerados 

de gerenciamento de acordo com as categorias de processo abordados no referencial teórico. 

Eles dão suporte ao processo operacional da empresa que é transportar pessoas e se encontra 

mapeado também. Processos de governança não foram objeto de estudo. 

 É importante salientar também que os tipos de entradas e saídas em todos os processos 

mapeados são informações. Em nenhum momento foi considerado que essas entradas e saídas 

fossem pessoas, energia ou materiais. 

 De acordo com o macroprocesso de Transportar Pessoas, foram identificadas como 

fornecedores e também cliente as unidades operacionais e também a empresa que fornece as 

aeronaves para que o transporte seja realizado. 

 Outro fato importante também é que não foram considerados subprocessos no 

mapeamento realizado. A partir da hierarquia pesquisada no material bibliográfico, será 
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considerado, portanto, como macroprocesso os três processos de planejamento, programação e 

análise de desempenho. Posteriormente pode ser considerado como macroprocessos os três 

anteriores remapeados, além do processo de Monitoramento de Operações. 

 Assim, o mapeamento foi realizado até o nível de atividade. Se ele fosse feito até o nível 

de tarefa, o estudo se tornaria muito extenso e de complexidade muito elevada. 

 

4.2.1 Modelagem As Is 

  

 Para fazer a primeira modelagem, foram necessários levantar cinco processos. Três 

deles já fazem parte do TA e os outros dois são de responsabilidade dos aeroportos. Todos eles 

serão comentados abaixo: 

 

Figura 3 - Planejamento de Voos As Is 

Fonte: O próprio autor. 
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 Primeiramente, o núcleo de planejamento é composto pelo gerente, pelo coordenador 

de planejamento e pelos planejadores. Sendo assim, todos eles participam do processo do 

planejamento mensal de voos. De acordo com o identificado nas entrevistas com os 

planejadores e o gerente do TA, o processo começa nas unidades marítimas quando é feito um 

dimensionamento da frota e da infraestrutura necessária para transporte dos passageiros naquele 

mês. O processo passa pela análise do gerente e do coordenador para depois ser realizado pelos 

planejadores. Por fim os três grupos desempenham mais algumas atividades, e o processo 

termina com o encaminhamento de dados e informações para os outros núcleos. Como 

fornecedores do núcleos de Planejamento podem ser consideradas as unidades marítimas e o 

núcleo de Análise de Desempenho, e como cliente o núcleo de Programação. 

 Em relação aos problemas gerais e específicos encontrados, é possível ver ao longo do 

processo que ele não tem mais interfaces com os outros núcleos além do repasse de informações 

ao final do processo de planejamento. Além disso, as atividades do tipo manual significam que 

os dados são tratados manualmente no Excel, não possuindo softwares adequados para o 

tratamento dos dados nem planilhas padronizadas para apoio nas atividades de planejamento. 

Isso faz com que cada colaborador tenha sua planilha para tratamento dos dados existentes. O 

TA também é pouco integrado com as unidades, só recebendo as demandas das unidades 

marítimas. Por fim, as informações para outros núcleos são encaminhadas via e-mail, sem uma 

ferramenta que centralize os dados e outras informações necessárias. 

 Com isso, fica explícita que é necessária uma maior interface com os outros núcleos no 

desempenho das atividades de planejamento. Com esse contato seria possível abastecer o 

planejamento com informações mais robustas sobre vagas planejadas e programadas, já tendo 

um feedback antecipado sobre a atuação do núcleo. Além disso seria possível se antecipar a 

pequenos erros na execução das atividades, planejando os voos da forma mais adequada 

possível considerando todas as restrições de aeronaves, unidades marítimas entre outras. 

 Além disso, um processo de planejamento operacional integrado e estruturado com 

detalhamento de procedimentos a serem realizados faria com que todos os colaboradores 

obedecessem a padrões preestabelecidos, diminuindo o retrabalho das atividades 

desempenhadas. 



59 

 

 De acordo também com a abordagem e Gestão por Processos pesquisada, ficou claro 

que alguns dos seus princípios não são levados em conta, como a falta de metodologia 

padronizada para o planejamento e a comunicação com outros núcleos é ineficiente. Não existe 

também uma busca por uma excelência nas operações, o que acaba comprometendo a execução 

das atividades. 

 Mapeados o processo As Is de planejamento de voos, o segundo processo que foi 

mapeado com o apoio das entrevistas foi o de programação dos voos planejados na etapa 

anterior. Sendo assim. O processo se encontra na Figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 - Programação de Voos As Is 

Fonte: O próprio autor. 

 

O núcleo de Programação é composto pelo coordenador de programação, pelos 

planejadores e por uma equipe terceirizada responsável pela alocação dos passageiros nas 

aeronaves do TA. O processo de planejamento tem menos etapas que o de planejamento, sendo, 

portanto, um pouco mais simples de ser realizado. Como fornecedor do núcleo de Programação 

pode ser considerado o núcleo de Planejamento e como cliente, o de Análise de Desempenho. 
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Dentre os problemas encontrados no processo de programação, é possível mais uma vez 

ver a falta de integração entre os núcleos no desempenho das atividades. Mais uma vez também 

é possível visualizar que cada atividade é do tipo manual, o que significa que não existem 

ferramentas que auxiliem na programação mensal da tabela de voos enviada pelo Planejamento. 

Além disso, é possível ver um problema específico do núcleo: há uma quantidade de 

atividades consideradas operacionais cujo responsável é o coordenador de voos. Essa 

sobrecarga, segundo os programadores, gera uma demora no tempo de programação dos voos. 

Se as atividades fossem redistribuídas, o núcleo concluiria o processo de programação mais 

rapidamente. 

A falta de princípios da Gestão por Processos se manifesta mais uma vez nesse processo. 

Mais uma vez a falta de uma metodologia de trabalho torna mais difícil e demorado o trabalho 

do núcleo. Se houvesse mais esforços nesse sentido, isso geraria uma melhoria de satisfação 

dos clientes do núcleo de Programação, no caso os aeroportos. 

Assim, o núcleo de Programação possui alguns problemas semelhantes ao do núcleo de 

Planejamento. A falta de informações de forma mais rotineira faz com que os programadores 

estejam mais suscetíveis a erros no desempenho das suas atividades. Com os dois núcleos 

atuando com pouco contato, torna-se mais difícil tornar ótimo o transporte de pessoas. 

Entretanto, para entender melhor como funciona o transporte dos passageiros, não seria 

suficiente entender como funcionam os processos do TA, mas também como é de fato a 

operação dentro dos aeroportos. Isso foi possível e necessário de levantar de forma mais 

detalhada junto aos programadores pois eles entram em contato diretamente com as bases 

responsável pela operação. O processo de transporte de pessoas se encontra então descrito 

abaixo segundo a Figura 5: 
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Figura 5 - Transportar Pessoas 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Outro processo importante dentro do TA é o apontamento realizado das informações 

dos voos dentro dos aeroportos. É a partir delas que se é possível saber se o que foi planejado 

e programado anteriormente foi executado de forma correta. Para entender melhor o 

procedimento, segue abaixo a Figura 6:  
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Figura 6 - Realizar Apontamentos 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Por fim, se encontra abaixo o processo do núcleo de Análise de Desempenho, 

responsável por captar as principais informações dos núcleos de Planejamento e Programação, 

ajustar as informações e gerar os resultados de cada núcleo. Segue a Figura 7: 

 

Figura 7 - Análise de Desempenho As Is 

Fonte: O próprio autor. 
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 O núcleo de Análise de Desempenho também tem suas atividades em Excel. Há a 

necessidade de ajustar as tabelas a uma configuração comum pois a tabela de voos e a 

programação de voos tem configurações diferentes. Todos esses processos são do tipo manual, 

o que pode eleva o tempo de execução das atividades. 

 Como fornecedores e clientes do processo de análise de desempenho podem ser 

considerados os dois outros núcleos, pois eles intercambiam informações, mesmo que não da 

forma mais eficiente possível.  

 

4.2.2 Modelagem To Be 

 

 Para propor processos mais detalhados e otimizados dentro do TA, foi necessário 

identificar as oportunidades de melhoria e também avaliá-las junto aos colaboradores do setor. 

Com isso, são necessárias algumas premissas para mudança dos processos dentro de todos 

núcleos e já avaliadas de forma positiva pela equipe de projetos: 

 Criação de um quarto núcleo com uma proposta de atuação corretiva dentro do TA; 

 Criação de um painel de indicadores com informações em tempo real sobre os 

indicadores e condições climáticas do dia, além da frota disponível de cada aeroporto; 

 Criação de uma maior interface maior entre todos os núcleos nos processos de 

planejamento, programação e análise de desempenho; 

 Implantação do processo de planejamento operacional integrado estruturado com 

detalhamento de procedimentos a serem realizados; 

 Implantação do processo de programação integrada com detalhamento dos 

procedimentos a serem realizados; 

 Criação de uma maior interface com aeroportos e unidades marítimas; 

 Várias atividades agora com padrões a serem cumpridos e com ferramentas de apoio 

tendem a gerar muito mais valor pois tem uma proposta de otimizar o transporte dos 

passageiros; 
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 A modelagem através das entrevistas considerou que as entradas e saídas dos processos 

do TA são informações de indicadores ou tabelas de voo e programação. Dessa forma, 

elas não estão indicadas nos mapas por serem consideradas de um único tipo. 

 

Partindo desse pressuposto e identificando todos os pontos que poderiam ser melhorados 

de acordo com as entrevistas, segue abaixo segundo a Figura 8 a proposta de novo modelo de 

processo do núcleo de Planejamento: 

 

Figura 8 - Planejamento To Be 

Fonte: O próprio autor. 

 

Com base nas oportunidades de melhoria dentro do Transporte Aéreo, é possível 

identificar algumas mudanças dentro do processo de programação otimizado. A primeira delas 

é a maior interface com as unidades marítimas para planejar o dimensionamento da frota e da 

infraestrutura antes que ela entre no núcleo. Além disso, fornecendo dados históricos já 

padronizados e centralizados para as unidades, isso faria com que possíveis erros de 

planejamento fossem evitados logo no início do processo. 
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De forma geral, é possível também que as atividades que antes eram do tipo manual 

agora são ou do tipo script ou do tipo usuário. Isso significa que as atividades do tipo script tem 

um padrão a ser seguidos por todos os programadores, evitando desvios na sua execução. As 

atividades que ainda são do tipo manual não dependem de padrões nem sistemas, e são 

desempenhadas de acordo com o nível de conhecimento do responsável pela atividade, no caso 

o coordenador de planejamento. 

 Outro ponto colocado dentro de uma atividade foi o contato com os núcleos de Análise 

do Desempenho e Monitoramento de Operações, visando a troca de informações entre os 

núcleos e o abastecimento prévio de informações antes do recebimento da tabela de voos 

atualizada. 

 No campo da Gestão por Processos, pode-se destacar uma melhoria na metodologia 

padronizada e na melhoria de informação e comunicação do núcleo. Com isso, torna-se possível 

a melhoria contínua dos processos de planejamento e uma busca pela excelência, visto que os 

erros do núcleo poderão ser identificados antes de validado o planejamento mensal.  

 Por fim, corrigiu-se o fato de que eram gerados os relatórios de voos antes que o 

planejamento mensal fosse de fato oficializado. No mapa To Be isso foi, então, corrigido. 

 Abaixo, segundo a Figura 9, aparece o novo processo de programação de voos: 
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Figura 9 - Programação To Be 

Fonte: O próprio autor. 

 

O processo de programação é mais simples que o de planejamento, mas passa por 

mudanças significativas na nova forma de atuação. Primeiramente é possível ver que algumas 

atividades operacionais dentro do núcleo teriam padrões a serem seguidos na tentativa também 

de evitar erros cuja equipe terceirizada e os programadores seriam os responsáveis. As 

atividades do tipo usuário mais uma vez dependem de um sistema de programação estruturado 

que auxilie os programadores nas tarefas diárias. 

Outro fato que ocorre no novo fluxograma é a maior interface com os outros núcleos. 

Uma análise prévia e outra conjunta com os outros núcleos já traria informações antecipadas 

sobre o que provavelmente ocorreria na programação dos voos. Com os núcleos de 

Planejamento e Programação antecipando esse tipo de contato para o início do processo, a troca 

de informações torna-se maior além de ter uma noção prévia dos resultados de indicadores de 

desempenho. 

Em relação a Gestão por Processos, a atuação com outros núcleos também auxilia na 

melhoria contínua das operações e na busca pela excelência, pois provavelmente serão evitados 

erros de programação. Com padrões mais esclarecidos para o núcleo e a informação mais 



67 

 

consolidada, isso tende a gerar maior grau de satisfação para os aeroportos, que receberão a 

informação de forma mais padronizada.  

Por fim, a atividade de encaminhamento de dados seria alocada para os programadores. 

Seria importante essa mudança pois nas entrevistas foi indicada pelos programadores uma 

concentração de atividades operacionais no coordenador de programação. Assim, coordenador 

e programadores teriam quantidades iguais de atividades a serem desempenhadas. 

 O núcleo de Análise de Desempenho também traz algumas mudanças importantes: 

 

Figura 10 - Análise de Desempenho To Be 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Pela Figura 10 é possível ver que a análise da demanda das unidades marítimas já 

anteciparia ao núcleo um indicativo sobre o planejamento realizado no primeiro processo. Isso 

aumentaria a interface com o núcleo de Planejamento. 

 No caso desse núcleo também, todas as atividades a partir das mudanças identificadas 

seriam feitas apoiadas em um sistema de ferramentas padronizado que auxiliaria no tempo de 

execução das atividades do núcleo.  

 Outro fato que também é importante é a consulta ao INFOVOOS. Esse software seria 

disponibilizado ao núcleo para que ele consultasse informações operacionais dentro dos 

aeroportos. A partir disso o núcleo de Análise do Desempenho aumentaria a interface do TA 

com os aeroportos, além de obter informações mensais dos voos realizados. 

 A Análise de Desempenho também atua na melhoria e divulgação das informações do 

setor. Com isso os processos do setor tornam-se cada vez mais ágeis. 
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 Por fim, em vez de simplesmente divulgar informações dos resultados mensais do 

núcleo, o painel de indicadores agora presente seria atualizado, disponibilizando informações 

necessárias e melhorando o feedback entre os núcleos. 

E, por último, o processo de monitoramento de operações seria descrito da seguinte 

forma: 

 

Figura 11 - Monitoramento de Operações To Be 

Fonte: O próprio autor. 

 

 A Figura 11 aponta a nova forma de atuação. Nesse caso, é necessário mencionar que 

essa forma de trabalho se torne muito mais rotineira que a dos outros núcleos, tratadas 

mensalmente. Como o objetivo do núcleo é atuar corrigindo possível falhas diárias encontradas 

e a quantidade de problemas encontradas num dia é variável, esse tipo de processo não tem uma 

periodicidade definida. Ele só tem início caso um problema seja encontrado. 
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 Dessa forma, o núcleo de Monitoramento de Operações busca em primeiro lugar 

informações com os analistas de desempenho, que tem informações a resultados diários, 

mensais e anuais, e podem ter um indicativo do motivo de problemas diários no planejamento 

ou na programação. Nesse caso, busca-se registrar o tipo de anomalia para que ela fique em seu 

histórico. Com isso, se ela não depender de decisões gerenciais para sua resolução, os núcleos 

de Planejamento e Programação são procurados para isso. É possível ver ao final do processo 

que só um dos três caminhos é possível dentro do TA caso o gerente não precise atuar 

corretivamente nesse caso. 

 A proposta do novo núcleo é atuar focado na melhoria contínua e na busca pela 

excelência das operações do Transporte Aéreo. Com isso, pode-se elevar a satisfação dos 

clientes dos núcleos e também dos clientes externos. Como o novo núcleo já surge com uma 

metodologia padronizada, a melhoria na execução dos processos pode ser tornar instantânea. 

Dessa forma A Gestão por Processos passa a ter grande significado nesse e nos outros núcleos 

componentes do TA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 O mapeamento de processos é de fundamental importância para as organizações. Ele é 

de fundamental importância para o entendimento do funcionamento desde o primeiro processo 

até o último. Com fluxogramas bem desenhados é possível fazer os envolvidos entenderem 

melhor o que a organização objetiva e seu modo de atuação gerencial, tático e operacional. 

Nesse sentido, o estudo feito foi importante no sentido de entender esse significado de fato 

numa aplicação. 

 Além disso, a etapa mais desafiadora foi entrevistar pessoas com quem se tinha pouco 

contato, o que poderia gerar de repente um levantamento não tão fidedigno. Como a execução 

das entrevistas foi considerada satisfatória visto o que se esperava, o estudo pode ser 

considerado eficiente no que se refere ao tratamento da realidade do Transporte Aéreo. 

 Também foi percebido através das entrevistas que se os processos fossem mais 

aprofundados ainda, o estudo se tornaria muito extenso, o que o tornaria muito complexo para 

ser mapeado e fazer as devidas conexões entre os processos participantes. A forma como eles 

se apresentam, retratando a realidade mensal de atuação foi considerada a melhor para ser 

trabalhada, pois o detalhamento em tarefas faria com que as entrevistas fossem muito mais 

longas e cansativas de serem feitas. 

 No que se refere às entrevistas também foi percebido que os participantes tinham 

conhecimento de como melhorar a atuação do setor de forma integrada. Foi importante ouvir 

as opiniões de todos para entendimento dos processos e avaliação sobre como melhorá-los. 

 O software Bizagi também foi um dos grandes ganhos com o projeto. Antes da execução 

do estudo, o autor nunca havia trabalhado diretamente com a ferramenta. O Aris Express já 

havia sido utilizado durante a graduação, mas a conclusão a que se pode chegar é que o Bizagi 

é de fato muito eficiente na sua interface e de fácil manuseio até mesmo pelos usuários que 

nunca tenham experimentado a técnica de mapeamento de processos. 
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 Sobre o conteúdo estudado e pesquisado, foi possível ver que os envolvidos nos núcleos 

possuem pouco conhecimento teórico quanto ao assunto Processos. Foi necessário explicar 

alguns pontos teóricos sobre o tema em alguns momentos. Isso mostra que para que sejam feitas 

mudanças nos processos atuais, a organização deverá dar treinamento a todos os colaboradores 

com o objetivo de nivelar o conhecimento e motivar os colaboradores a melhorar os resultados 

do setor através da melhoria de indicadores. 

 Ainda no que se refere ao conteúdo, foi possível aprender mais ainda sobre o 

mapeamento de processos Valle (2013), Paim (2009), Peinado & Graeml (2009) e Baldam et 

al (2006) foram consideradas referências muito produtivas no que tange o significado dos 

processos, a forma de entendê-los, levantá-los e mostrá-los. Ainda Sobre Paim (2009), ele traz 

um bom conhecimento adicional por lidar com a Gestão por Processos, outro tema pesquisado 

para a aplicação do estudo. 

 No que se refere a Gestão por Processos, foi percebido pela modelagem To Be com 

auxílio das entrevistas que com a nova configuração para o setor, haverá uma busca antes 

inexistente pela melhoria das operações. Dessa forma é possível melhorar continuamente a 

atuação do TA, com metodologias preestabelecidas e crescimento da comunicação interna do 

núcleo. Todas as atividades com as mudanças definidas geram muito mais valor devido a tentar 

minimizar os erros do setor. Mas ficou como responsabilidade da IOp a atuação baseada no 

desenvolvimento humano e na gerência participativa, pois estes dois princípios não dependem 

do encadeamento dos processos mapeados. 

 Sobre o estudo, foi possível apontar um novo método de trabalho otimizado baseado em 

pessoas, processos e tecnologia visando a melhoria dos processos do Transporte Aéreo. Esse 

sem dúvida é o principal ganho com o estudo feito. Esse novo método não teria sido bem 

sucedido se não fosse utilizado um software potente e uma boa organização e transcrição dos 

dados levantados. Dessa forma, considera-se o estudo um levantamento satisfatório dentro do 

que havia sido planejado inicialmente. 

 Outro ponto a ser levantado é que o estudo é considerado como produtivo se servido 

como base para futuros estudos feitos dentro da área de transporte em geral. Mesmo que a área 

pesquisada não seja fácil de ser encontrada em outros trabalhos acadêmicos, para o transporte 

aéreo, aquático ou terrestre de pessoas e materiais é necessário um planejamento bem realizado 

e uma execução de atividades da forma mais correta possível. Sem isso, a organização fica 

sujeita a prejuízos desnecessários por conta da integração entre núcleos internos de trabalho. 
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Outro detalhe que se destaca nesse trabalho é que o monitoramento de informações no tempo 

mais rápido possível. Se as organizações atuassem diariamente na busca por anomalias 

provenientes de seus indicadores de desempenho e outros dados, seria mais simples encontrar 

uma atuação ótima. 

 Uma sugestão de pesquisa futura dentro da área de transporte aéreo seria no campo da 

Pesquisa Operacional. Para realizar a programação dos voos nos períodos, existem inúmeras 

variáveis para ser consideradas, como por exemplo o peso que cada aeronave comporta ou o 

tipo de helicóptero que pode pousar em cada plataforma. Por haver essa grande quantidade de 

restrições, uma pesquisa que desenvolvesse uma forma de maximizar a eficiência do transporte 

aéreo seria de grande proveito para a empresa e para outros setores de transporte no geral. 

 Outra sugestão é um mapeamento mais específico com todos os integrantes do 

Transporte Aéreo. É necessário enfatizar que nem todos os colaboradores dos núcleos foram 

ouvidos, o que pode ter deixado alguma informação importante de fora da pesquisa. 

 Assim, o entendimento dos processos para a ser muito importante para a organização da 

organização em estudo. Espera-se que ele possa ser de grande utilidade para a mudança e 

melhoria dos processos que se deseja. Ele é somente um ponto inicial de mudança. Entender 

como pensam os outros colaboradores em outros momentos é de grande importância para a real 

mudança dos processos. Vai ser necessário trabalhar na criação de ferramentas de apoio e 

padrões de processo que ajustem o setor a uma melhor atuação. Com isso feito, será realmente 

viável planejar, programar, gerar resultados e controlá-los de uma forma eficiente e eficaz. Mas, 

com tudo isso, o primeiro e mais importante passo de todos é a compreensão dos processos 

organizacionais. 
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APÊNDICE A – Ficha Para Entrevista 

 

 

 

Nome:

Processo:

Geração de Valor:

Entradas:

Saídas:

Fornecedores:

Clientes:

Observações:

Problemas Específicos:

Ficha de Entrevista

Atividades:

Problemas Gerais:


