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RESUMO 

 

 

O trabalho foi realizado em uma empresa prestadora de serviços no ramo de telecomunicações 

localizada em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro e teve como objetivo melhorar o fluxo de 

informações da empresa através de uma visão por processos. Foram analisados os três 

processos principais da empresa: adesão e serviços, manutenção e desconexão. Os processos 

foram modelados e, a partir da modelagem, foi possível fazer um diagnóstico das etapas que 

sofriam com a ineficiência do fluxo de informações. Foi feito um registro dos principais 

indicadores de desempenho da empresa na situação atual, para que pudesse servir de modelo 

comparativo para a situação futura. Em seguida, foi desenvolvido e implantado um novo 

processo, com base na melhoria da comunicação. Todos os resultados foram registrados e 

comparados com o desempenho da empresa no momento da primeira modelagem. Por fim, as 

evidencias são conflitadas com o que está disponível na literatura sobre os assuntos 

abordados. 

 

Palavras-chave: Fluxo de informações. Gestão de processos de negócios. Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The work was made in a company that provides telecommunications services located in Rio 

das Ostras, in Rio de Janeiro, and aimed to improve the flow of information of the company 

through a process vision. It was analyzed the three main processes of the company: adhesion 

and services, maintenance and disconnection. The processes were modeled and, from the 

modeling, it was possible to make a diagnosis of the stages that suffered with the inefficiency 

of the flow of information. A record of the main performance indicators of the company in the 

current situation was made, so that it could serve as a comparative model for the future 

situation. Then, a new process was developed and implemented, based on improving 

communication. All results were recorded and compared to the company's performance at the 

time of the first modeling. Finally, the evidences were compared with what is available in the 

literature about the subjects covered. 

 

 

Keywords: Flow of information. Business process management. Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Analisando o cenário em que o ramo de telecomunicações se encaixa atualmente, é 

correto assumir que a qualidade nos serviços prestados é de extrema importância para garantir 

a competitividade. Conforme relata Pimentel e Quintella (2008), as operações tinham como 

foco a eficiência interna até a década de 1970, quando, devido a privatização do setor de 

telecomunicações, passou por uma mudança de paradigma. O foco agora é o atendimento das 

demandas do mercado e o entendimento das necessidades do cliente. Pimentel e Quintella 

(2008) concluem elucidando que no momento atual, o fator que deve gerar mais preocupação 

é a qualidade percebida pelo cliente.  

Desta forma, é possível dividir a qualidade sentida pelo cliente em dois componentes 

fundamentais: a qualidade proveniente da parte técnica e a qualidade da interação. A primeira 

é aquela dependente dos fatores tecnológicos que compõem variáveis de controle da empresa 

provedora de telecomunicação. Já a segunda, dependem apenas do que representa a qualidade 

na percepção do cliente. De uma forma didática, Parasuraman et al. (1990) definem qualidade 

percebida pelo cliente como sendo a diferença entre as expectativas que o cliente tinha sobre o 

serviço e as experiências obtidas durante todo o tempo que esteve com o serviço. 

Na indústria de telecomunicações, é bem comum que as empresas provedoras 

terceirizem parte de seus serviços com o intuito de melhorar seus fatores competitivos como o 

maior controle da qualidade, aumento na produtividade, melhor administração do tempo da 

empresa, diminuição no desperdício, redução de custos com área física da empresa, melhorias 

com relação à administração burocrática da empresa e redução de encargos trabalhistas e 

previdenciários (MARTINS, 2001). As empresas terceirizadas geralmente ficam responsáveis 

por todo o processo, desde a venda da tecnologia até a sua instalação, onde a empresa 

provedora é responsável pelo fornecimento da tecnologia e estruturação do modelo de 

negócio. Esta também é responsável pelo monitoramento dos serviços prestados através de 

indicadores internos, que mensuram a qualidade do serviço através de diversos parâmetros e 

são cobrados em auditorias periódicas. 
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1.2 O PROBLEMA 

 

 

 

A crise econômica mundial experimentada nos últimos anos impacta diretamente no 

comportamento do mercado e principalmente nas estratégias adotadas pelas empresas para 

conseguirem permanecer estáveis. De acordo com Wood e Caldas (2007), em épocas como 

essa, as empresas precisam passar por mudanças organizacionais. Tais mudanças incluem 

programas de racionalização dos quadros, redução de níveis hierárquicos e revisão dos 

processos e sistemas. 

Com base nessa visão, problema abordado por este projeto tem início nas tarefas de 

suporte realizadas pelas prestadoras de serviços no ramo de telecomunicações. Tais tarefas 

estão ligadas ao controle de qualidade do serviço prestado. Servem para auxiliar na 

produtividade e no alcance dos indicadores cobrados pelas empresas provedoras. Estas tarefas 

estão dissolvidas entre todos os processos da empresa, principalmente naqueles monitorados 

pelo setor de controle de operações (COP): adesão, manutenção e desconexão. 

As tarefas, na maior parte das vezes, se resumem a um contato mais direto com o 

cliente, quase sempre por ligação, para evitar os gaps de serviço, que são as diferenças entre 

as expectativas do usuário e o que de fato é oferecido (PARASURAMAN, 1991), ou para 

garantir o nível de produtividade. Dentre as tarefas envolvidas, estão: a confirmação de um 

serviço com o cliente, para que não seja realizado de uma forma errônea; a confirmação da 

data e horário de um atendimento, para garantir que o cliente se lembre de estar em casa no 

momento marcado evitando um deslocamento desnecessário do técnico; os serviços de pós-

atendimento, para garantir a satisfação do cliente; agendamento direto com o cliente de algum 

reparo, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço oferecido; confirmação dos dados 

pessoais e endereço do cliente, para garantir um deslocamento assertivo do técnico e etc. 

O problema se dá, pela forma ineficiente que estas tarefas são executadas. Como a 

base de clientes dessas empresas geralmente é grande, a tratativa por ligações geralmente é 

algo penoso que demanda tempo e recurso humano. Além disto, uma ligação nem sempre 

gera um resultado satisfatório, pois o cliente pode não estar disponível para atender no 

momento em que a ligação foi efetuada. Nestes casos a ligação é apenas um consumo 

exacerbado de força de trabalho e tempo que não agrega valor algum à produção. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral está relacionado a uma visão global do tema estudado (LAKATOSe 

MARCONI, 2001). Para Leite (2004), o objetivo geral é tudo o que se pretende alcançar. 

Desta forma, o objetivo geral deste projeto é criar melhorias para o fluxo de informações em 

uma empresa prestadora de serviços no ramo de telecomunicações.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Para Lakatos e Marconi (2001), os objetivos específicos cumprem o papel 

intermediário no alcance do objetivo geral. Estes devem ser apresentados em ordem 

cronológica (GAYA et al, 2008) e representam as etapas a serem seguidas para a solução do 

problema proposto. Portanto os objetivos específicos do projeto são: 

 Mapear todos os processos internos da empresa estudada, identificando os possíveis 

problemas de comunicação existentes entre as diversas etapas envolvidas; 

 Levantar as soluções existentes no mercado que sirvam de auxílio para uma melhor 

fluidez na comunicação interna, verificando a possível aplicabilidade de cada uma no modelo 

de negócio estudado; 

 Elaborar e aplicar um novo modelo baseado na lógica de melhorias de processo 

através de um fluxo de informações mais eficiente; 

 Avaliar os efeitos do modelo proposto, verificando os impactos diretos nos indicadores 

mensais e na posição final da empresa com relação a outras do mesmo ramo, para avaliar as 

vantagens competitivas.  
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1.4 RELEVÂNCIA  

 

Para garantir a posição no mercado de trabalho diante de um cenário de crise ou outros 

desafios, as empresas costumam adotar métodos que lhes garantam ganhos na produtividade e 

diferenciais na competitividade. Algumas destas empresas escolhem reduzir o custo 

enxugando o quadro de funcionários e tornando precárias as relações de trabalho. Outras 

preferem focar no produto final, terceirizando uma ou todas as atividades meio. Existem ainda 

as empresas que unem as duas estratégias, porém o que se vê é que, em todos os casos, o 

resultado do ponto de vista da força de trabalho, é uma queda nas condições de trabalho e de 

vida (DIEESE, 2003). 

Levando em consideração este pensamento, o que motivou a realização deste projeto 

foi a necessidade de verificar como a competitividade e os processos são influenciados, por 

melhorias na comunicação, em empresas prestadoras de serviço no ramo de 

telecomunicações, tomando como base a redução de esforços e uma maior eficiência dos 

métodos comunicativos. Desta forma é possível viabilizar uma inteligente melhoria 

processual, aumentando os ganhos e reduzindo os custos, sempre evitando a precarização das 

condições de trabalho.  

Os resultados esperados, após cumprir os objetivos do estudo, estão ligados a verificar 

uma melhoria nos processos internos da empresa, evitando o retrabalho e falhas na operação 

causadas por uma comunicação ineficiente, bem como um amento da competitividade por 

meio da utilização da comunicação instantânea.   

A busca pela satisfação do cliente e uma produção mais enxuta, através de uma maior 

fluidez na comunicação e eficiência do processo, fazem com que o projeto se torne relevante. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

 

Para que fosse possível estudar a melhoria do fluxo de informações nas empresas, este 

trabalho foi realizado em uma empresa que atua no segmento de serviços de 

telecomunicações, mais especificamente, responsável pelos subsegmentos de telefonia fixa, 

comunicação móvel, comunicação multimídia e TV por assinatura (TELEBRASIL, 2011). 

Para a prestação destes serviços, as empresas se organizam em quatro estruturas básicas que 

podem variar com a realidade de cada ambiente. A primeira estrutura é o setor de vendas. Os 

integrantes deste setor fazem a interface direta com o cliente, formalizando propostas de 

vendas. A segunda estrutura é o setor conhecido como Back Office, este é responsável por 

processar as solicitações do cliente (JOHNSTON e CLARK, 2002), ou seja, é o setor 

responsável por consolidar as propostas em vendas. A terceira é o setor de controle de 

operações (COP), responsável pelo monitoramento logístico da execução de todas as ordens 

de serviços. Estas ordens giram em torno de três serviços principais, correspondentes a 

entrada, permanência e saída do cliente da base: adesões, manutenções e desconexões. Por 

fim, existe a estrutura operacional, que é o corpo técnico da empresa, que de fato executará 

todos os serviços solicitados. 

Tendo em vista os conceitos já definidos, este trabalho ficará responsável pelo estudo 

de uma empresa que fica localizada na cidade de Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro, 

fundada em 2014. A empresa trabalha também com a construção de estações e redes de 

telecomunicações, porém, este trabalho é limitado ao ramo de prestação de serviços para 

empresas provedoras. Neste ramo, a empresa é responsável pela venda de produtos e pela 

instalação e manutenção de todos os produtos vendidos na região em que atua. O foco do 

estudo será a atuação do COP, que é o responsável pela maior parte das interfaces logísticas 

da empresa. O trabalho tem início no final de janeiro de 2017 e conclusão no final de maio do 

mesmo ano. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

No Capítulo 2 é feito o levantamento bibliográfico necessário para servir como base 

para o trabalho. São tratados os assuntos pertinentes ao proposto no estudo. Neste capítulo são 

discutidos principalmente os temas de gestão de processos e fluxo de informações, mostrando 

exemplos práticos de integração entre os conceitos. 

 No Capítulo 3 é feita uma explicação da metodologia utilizada ao longo do trabalho, 

deixando claro o tipo de pesquisa classificado quanto aos fins e quanto aos meios e 

esclarecendo, de forma esquematizada, os métodos de trabalho utilizados ao longo de todo o 

estudo, mostrando o passo a passo do que foi feito para chegar aos resultados. 

 O Capítulo 4 fica responsável por fazer a apresentação da empresa em que o estudo foi 

realizado, bem como seus setores e principais processos. Nesse capítulo também foram 

apresentados os principais problemas detectados com o decorrer do trabalho e, ao final, foi 

feita uma síntese para simplificar o entendimento desses problemas e as relações de 

causalidade encontradas entre eles. 

 Com base na síntese de problemas, no Capítulo 5 é feita a apresentação das melhorias 

propostas, bem como suas justificativas. As alterações realizadas são apresentadas por setor 

da empresa, para facilitar o entendimento das justificativas para tais mudanças. O resultado 

com as evidências de melhorias são apresentadas no Capítulo 6 e, por fim, no Capítulo 7 são 

feitas as considerações finais com as discussões pertinentes entre os resultados encontrados e 

o que diz a literatura sobre os temas tratados. 

 

  



15 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 

 

 

De acordo com o Anuário de Telecom (2000), o setor de telecomunicações começa a 

apresentar evolução no Brasil a partir da década de 60. No início, com o objetivo de um 

controle governamental com maior efetividade, foi criada a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações SA (EMBRATEL), que cuidava da parte de telefonia de longa distância e 

da transmissão do sinal de televisão. Depois, outro fato marcante foi a criação da 

Telecomunicações Brasileiras (TELEBRÁS), esta era responsável por controlar todas as 

operadoras do país. Em seguida, durante a década de 70, o Brasil experimentou uma grande 

expansão no setor de telecomunicação, principalmente no que se configura como 

infraestrutura física e implantação de novas tecnologias. Isto se deve ao fato da criação de um 

centro de pesquisa e desenvolvimento pela TELEBRÁS, porém, mesmo com os avanços 

tecnológicos criados na época, o setor entrou em crise na década de 80, por causa da falta de 

investimentos e foi apenas na década de 90 que o governo federal propôs novas diretrizes para 

a telecomunicação no Brasil. Nesta década, o sistema TELEBRÁS foi privatizado e, para 

controle estatal, foi criada a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

Ainda de acordo com o Anuário de Telecom (2000), após as privatizações, as 

mudanças foram facilmente identificadas. Houve um aumento de 37% no número de linhas 

telefônicas no país, observadas em apenas um ano. Desta mesma forma, houve um aumento 

no número de telefones de uso público no mesmo período. O número variou de 547 mil para 

740 mil. Também foi notável a expansão no número de celulares dentre os anos 1994 e 1999. 

A variação foi de 800 mil para 15 milhões de aparelhos em operação.  

Tomando como base os estudos realizados por Cabral (2014), Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília são os Estados com maior densidade de telefones disponibilizados para a 

população na telefonia fixa, por número de habitantes em 2005, com mais de 40 acessos por 

100 habitantes. 
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2.1.1 Definições do setor de telecomunicações 

 

 

Para que seja possível o entendimento do projeto, é necessário o conhecimento mais 

técnico de alguns conceitos importantes relacionadas ao tema central deste trabalho. Portanto, 

serão utilizadas as definições da Telebrasil (2011). Primeiramente, podemos definir 

telecomunicações como sendo um conjunto de atividades inseridas no setor de Tecnologia de 

Informação e Comunicação e são classificados da seguinte forma: serviços de 

telecomunicações, onde podem ser incluídos os serviços de telefonia fixa, móvel, provedores 

de acesso à internet, rádio, entre outros; serviços de informática, que incluem os serviços de 

desenvolvimento de software, venda de equipamentos, suporte e manutenção de software, 

entre outros serviços relacionados; serviços audiovisuais, que podem incluir publicidade na 

televisão e no rádio e programações de TV por assinatura. Outros serviços como agências de 

notícias e serviços de jornalismo também estão inclusos.  

Ainda utilizando as definições fornecidas pela Telebrasil (2011), é importante ressaltar 

que o setor de telecomunicações é dividido em três segmentos: o segmento de serviços de 

telecomunicações, que são as empresas que possuem a concessão dos serviços como telefonia 

fixa, comunicações móveis, TV por assinatura, comunicação multimídia, entre outros; o 

segmento de produtos e serviços para as prestadoras de serviços de telecomunicações, que são 

os fornecedores de equipamentos e prestadores de serviço que dão o suporte necessário 

durante todo o processo produtivo das prestadoras de serviço e, por fim, o segmento de 

serviços de valor agregado, que são as prestadoras de serviço propriamente ditas. 

O segmento de serviços de telecomunicações ainda é dividido em seis subsegmentos: 

telefonia fixa, comunicação móvel, comunicação multimídia, TV por assinatura, radiodifusão 

e outros serviços de telecomunicação (TELEBRASIL, 2011). Entretanto, para o entendimento 

deste projeto não será necessário o aprofundamento nos subsegmentos de radiodifusão e nem 

nos outros serviços de telecomunicação. 

 Telefonia Fixa: Serviço prestado pelos detentores da concessão de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC), que se utilizam dos processos de telefonia para transmitir sinais 

de voz entre pontos fixos determinados. Está dividido nas modalidades de serviço local, 

serviço de longa distância nacional (LDN) e serviço de longa distância internacional 

(LDI). Para trabalhar com telefonia fixa é necessária a autorização na Anatel. Existem 

seis concessionárias de serviço telefônico fixo comutado: a Telemar, Brasil Telecom, 
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Telefônica, CTBC e Sercomel que trabalham com LDN e a Embratel que trabalha com 

LDN e LDI. 

 Comunicação Móvel: Serviços de comunicação marcados pela mobilidade de seus 

usuários. Apesar de existirem diversos tipos de comunicação móvel, como Serviço Móvel 

Especializado, Serviço Móvel de Radiochamada, Serviço Móvel Global por Satélites, 

Serviço Móvel Aeronáutico e Serviço Móvel Marítimo, o principal serviço é a Telefonia 

Celular e para a prestação do serviço, a empresa precisa da autorização de Serviço Móvel 

Pessoal (SMP). Para o SMP, existem pelo menos quatro empresas prestando o serviço em 

cada região do país e estas empresas estão divididas em: Tim, Claro, Oi, Vivo, CTBC e 

Sercomtel. 

 Comunicação Multimídia: São os serviços que permitem emissão e recepção de 

informações multimídia, através de quaisquer meios possíveis, desde que dentro da área 

da prestação de serviço previamente determinada. As prestadoras de serviços podem ser 

concessionárias de Serviço Telefônico Comutado, prestadoras de Serviço de Internet 

Banda Larga, Serviço de Comunicação de Dados por Satélite e empresas de Serviço 

Móvel Pessoal. 

 TV por Assinatura: São os serviços que permitem a distribuição de sinais de áudio e 

vídeo aos assinantes. Podem ser prestados por qualquer detentor de concessão para 

prestação de serviço de TV a Cabo, autorização para prestar serviços de Distribuição de 

Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), autorização para que seja prestado serviços de 

Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) ou 

autorização para Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA), que usa a faixa de 

frequência UHF. 
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2.1.2 Competitividade no setor de telecomunicações 

 

 

Segundo Cabral (2014), o setor de telecomunicações, do ponto de vista internacional, 

enfrenta uma forte tendência de queda nos preços de seus serviços. Esta queda se justifica, 

principalmente, por dois motivos básicos. O primeiro é a contínua liberalização dos mercados, 

que influencia diretamente a necessidade de readequação das tarifas dos serviços prestados 

em função dos valores reais. O outro motivo é a amenização das barreiras nacionais com 

relação ao comercio dos serviços de telecomunicações, o que acarreta em uma maior 

competitividade na área de serviços internacionais. 

Para completar a ideia, Brothers (1993) explica que a competitividade, dentro do ramo 

de serviços de telecomunicações no Brasil, é dada principalmente em função do preço, das 

alianças e da oferta de serviços convergentes. Brothers (1993) ainda exemplifica a tendência 

de queda nos preços com os seguintes dados: Nos Estados Unidos, o preço das chamadas de 

longa distancia no mercado doméstico caiu por volta de 45 por cento entre os anos de 1986 e 

1990. Da mesma forma, na Inglaterra, os preços das ligações reduziram em média 4 por cento 

ao ano, entre os anos de 1987 e 1991. 

As empresas que prestam serviços no ramo de telecomunicações precisam procurar 

constantemente agregar valor aos seus clientes, desde custos menores até tecnologias 

melhores de serviços e produtos. A falta de intensidade tecnológica pode acabar acarretando 

em uma menor participação econômica, nos ambientes onde as vantagens competitivas trazem 

a necessidade de serem reinventadas constantemente (COUTINHO e FERRAZ, 1994). 

Completando a ideia, Cabral (2014) explica que os desafios gerados pela exigência de 

prestar um serviço com maior qualidade e menor custo, na verdade se resume ao desafio de, 

ciclicamente, criar novos serviços, processos e sistemas gerenciais. 
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2.2 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 

 

Conforme afirma Davenport (1994), modelagem de processos de negócio, trata de 

uma linha teórica com base na reengenharia de processos e, pode contribuir com alguns 

propósitos, como explicitar o conhecimento; entender como funciona; controlar ou monitorar; 

tomar decisões; analisar alguns aspectos da organização; simular o comportamento de 

algumas partes; reprojetar e racionalizar segundo Correia et al. (2002). 

Para Torres (2002), não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa sem 

um processo para provê-los. Para gerenciar processos de negócios é necessário um modelo 

mental da organização, por meio de quatro perspectivas: visão das pessoas, visão dos 

processos, visão dos recursos e a visão dos clientes. A representação por processos de 

negócios é de fundamental importância para a gestão organizacional. O conceito permeia as 

referências sobre estratégia na medida em que representa o componente que possibilita a 

tomada de ações (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Já para Eriksson e Penker (2000), modelar um processo de negócio tem o objetivo de 

criar um modelo de negocio, ou seja, uma abstração de como um negócio funciona ou deveria 

funcionar. O modelo é subjetivo e suas características variam de acordo com a visão de quem 

está criando, Isto se justifica pela variabilidade no ponto de vista de cada um sobre os 

objetivos e as demais características do negocio. Isso é completamente aceitável e a 

modelagem de processos de negócio não vai evitar esta variabilidade. O modelo de negócio 

tem foco em uma visão simplificada da estrutura do negócio, servindo como base para 

comunicação, melhorias e inovações. 
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2.2.1 Processos de negócio 

 

 

Segundo Gonçalves (2000), abordagem da organização por processos busca alinhar 

todos os esforços da empresa em torno dos processos de negócio, isto é, das atividades que 

caracterizam a atuação da empresa, resultando nos produtos ou serviços entregues aos 

clientes. 

Os processos empresariais se dividem em três categorias: os processos de negócio, que 

são os responsáveis por caracterizar a atuação da empresa e que são apoiados por outros 

processos internos; Os processos de integração organizacional que são centralizados na 

organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos diversos subsistemas da 

organização buscando o desempenho geral e garantindo o suporte correto aos processos de 

negócio; Os processos gerenciais, que são focados na gerência e nas suas relações e incluem 

as ações de medição e ajuste do desempenho da organização (GONÇALVES, 2000). 

Em se tratando de uma organização ou negócio, a terminologia “processo de negócio” 

ou business process, em inglês, é utilizada com mais frequência. De acordo com o que 

escreve Camp (1995), os processos de negócios são crossfuncionais de extrema importância 

para o bom andamento do negócio, já os processos de trabalho são aqueles compreendidos, 

por inteiro, em um controle único. Processo de negócio pode ser entendido como um conjunto 

de atividades que se relacionam entre si com finalidade de chegar a um objetivo comum, 

definindo regras e interações em um ambiente organizacional. (WORKFLOW 

MANAGEMENT COALITION, 1999). Seguindo o pensamento de Smith e Fingar (2003), 

um processo de negócios pode ser considerado como o conjunto integral de atividades 

transacionais colaborativas e dinamicamente coordenadas que entregam valor para os clientes. 

Para estes, caracterizamos os processos de negócios como: complexos e longos, envolvendo 

fluxos de materiais, informação e trade-offs; dinâmicos, respondendo às demandas dos 

clientes e à dinâmica do mercado; amplamente distribuído, personalizado através das 

fronteiras dentro e entre negócios, frequentemente executando múltiplas aplicações em 

plataformas tecnológicas diversas; longa duração, onde uma simples ação, como pedidos ou 

desenvolvimento de produtos pode levar meses ou anos; automatizáveis, onde as atividades 

rotineiras podem ser realizados pelos computadores todas as vezes em que for possível, 

principalmente quando se busca velocidade e confiabilidade; dependentes da tecnologia, onde 

os processos de negócios dependem de sistemas computadorizados que são tanto transacionais 
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quanto colaborativos; dependente do julgamento e apoio da inteligência humana, onde 

pessoas executam tarefas que são desestruturadas demais para serem delegadas para o 

computador ou que requerem a interação humana com clientes; e, finalizando, o difícil de 

tornar visível, onde em muitas empresas, os processos de negócios não são conscientes, nem 

explícitos.  

De acordo com o estudo de Burlton (2001), um verdadeiro processo de negócio pode 

conter etapas lógicas ou ilógicas e, geralmente, atravessam funções ou unidades 

organizacionais. As medidas de desempenho são naturalmente desejáveis quando orientados 

para as partes interessadas e alinhadas com os objetivos estratégicos. E, finalmente, um teste 

de integridade é verificar se o processo entrega um produto ou serviço claro para uma parte 

interessada externa ou outro processo interno. 

Para o melhor entendimento dos processos de negócios, geralmente é feita uma 

modelagem de processes. Eriksson e Penker (2000) mostram os benefícios trazidos pela 

modelagem de um negócio: entender melhor os mecanismos centrais de um negócio existente; 

comunicar claramente os conhecimentos sobre um negócio estudado; usar o modelo como 

base para criação de sistemas de informação que integrem e deem suporte ao negócio; 

promover melhorias na estrutura atual do negócio e em sua parte operacional; inovação; estar 

novos negócios ou estudar o negócio de um concorrente e, por fim, identificar oportunidades 

de terceirização. 

Uma forma universalizar o entendimento de uma modelagem é utilizando uma 

linguagem amplamente aceita. Uma delas é a Business Process Modeling Notation (BPMN) 

que é uma linguagem ou notação gráfica para modelagem de processos de negócio 

(BUSINESS, 2006). A BPMN é uma linguagem específica para modelagem de processos 

como sequências de atividades. A linguagem não inclui construtos para modelagem de 

estruturas organizacionais, modelagem conceitual nem modelagem de recursos (OLIVEIRA 

2010). 
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2.3 FLUXO DE INFORMAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

2.3.1 Definições e histórico da comunicação 

 

 

De acordo com o estudo de Bordenave (1982), tudo pode ser considerado 

comunicação. Somos capazes de nos comunicar através de gestos, olhares, modo de vestir e 

palavras. A comunicação é aquilo capaz de proporcionar o relacionamento e a transformação 

do ser humano e do ambiente em que habita. Segundo o autor, não é possível viver sem se 

comunicar, pois a comunicação é a forma de transmitir a cultura e a vivencia da sociedade. 

Beltrão (1982), também pensa que comunicação é algo exclusivo dos seres humanos. Para 

este autor, a comunicação é o intercâmbio de informações que atuam em um objetivo comum. 

Ferreira (1988) reforça a ideia dos dois primeiros autores dizendo que a comunicação é a troca 

de mensagens onde os homens são capazes de se influenciarem, se orientarem e se 

relacionarem com o meio que os cerca. O autor ainda diz que essas influências possuem 

objetivos específicos como respeito, confiança e notoriedade. Diz ainda que a imagem de uma 

organização ou de uma pessoa pública é formada a partir das coisas que são ditas por ela. 

A comunicação organizacional teve seu inicio atribuído às diversas mudanças 

causadas pela Revolução Industrial. O progresso das indústrias começou a substituir os 

trabalhos manuais pelos trabalhos mecanizados e isso fez com que o relacionamento entre a 

empresa e o funcionário mudasse. A setorização da produção somado ao choque cultural 

provocado pelo êxodo rural trouxe a necessidade de se pensar em uma nova forma de se 

comunicar. Cada vez mais as empresas se viam obrigadas a melhorar sua comunicação 

externa, para prover explicações sobre seus produtos à nova demanda que havia sido criada e 

melhorar internamente, por causa das organizações sindicais que estavam ficando bem forte 

(TORQUATO, 1984). 

Segundo Kunsch (1997), o cenário criado pela Revolução Industrial obrigou as 

organizações a criar novas formas de comunicação com o publico interno, através de métodos 

dirigidos exclusivamente aos colaboradores, e com o publico externo, através de formas de 

divulgação de seus produtos, para ter a capacidade de competir em um novo processo de 

comercialização. 
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2.3.2 A importância da comunicação 

 

 

Seguindo o estudo de Burghardt (2009), a comunicação da empresa deve estar 

alinhada com a cultura pregada pelo seu planejamento estratégico. Ou seja, a comunicação é 

importante para a transparência da empresa. É a forma que ela deixa transparecer seus 

valores, crenças, filosofia e cultura. Completando a ideia, Pons e Moreira (2008) definem 

transparência como sendo a capacidade de tornar acessível para as partes interessadas todas as 

informações que, de alguma forma, afetem seus interesses. 

 Para Carneiro (2005), está cada vez mais difícil garantir o discurso corporativo único 

nesse ambiente complexo em que as empresas dominadas pela globalização dos negócios e 

multiplicidade das médias operam. Por isso, é muito arriscado para uma empresa fazer um 

discurso fora de sua realidade interna, em um momento que a instantaneidade dos meios de 

comunicação é tão grande, pois a empresa pode ser facilmente desmascarada (BURGHARDT, 

2009) 

Do ponto de vista da gestão de processos de negócios, Andrade et al.(2012) 

contribuem para a pesquisa informando que para o bom desenvolvimento da organização, a 

comunicação é parte fundamental. Sem ela, a empresa corre o risco de sofrer com atrasos e 

falhas no processo. 

 É importante para a aplicação, conhecer os tipos de comunicação organizacional. 

Conforme o estudo de Burghardt (2009), a comunicação organizacional pode ser dividida em 

algumas classificações. A primeira é a organização institucional. Este tipo de comunicação 

tem o objetivo de passar credibilidade e fortalecer a marca e a imagem de uma organização. É 

conhecida como a prática de criar uma identidade corporativa diferenciada e que seja 

facilmente reconhecida pelo publico no mercado. O segundo tipo é a comunicação 

administrativa. Este tipo de comunicação é mais instrumental, tem o objetivo de garantir a 

comunicação bilateral entre empresa e colaborador, através dos fluxos de informações 

internas verticais e horizontais. O terceiro tipo é a comunicação mercadológica. Essa é a 

comunicação externa com o objetivo principal de vendas e obtenção de lucro. Consiste no 

trabalho de comunicação direta com o cliente, seja direta ou indiretamente através de 

propagandas, eventos e assistência técnica no pós-venda. Por fim, existe a comunicação 

interna, que consiste nos canais livres de comunicação entre os funcionários.   

 

 



24 
 

2.3.3 Ferramentas disponíveis para melhorar o fluxo de informações 

 

 

Hoje em dia existem diversas ferramentas que se propõem a melhorar o fluxo de 

informações, não só nas organizações, como também nas necessidades individuais de seus 

usuários. A cada dia que passa, as soluções vão se tornando mais desenvolvidas, o que 

contribui para aumentar as possibilidades de aplicação de cada ferramenta. Portanto, foi feito 

um levantamento das soluções já disponíveis no mercado, utilizadas para facilitar a 

comunicação, para que se pudesse ter uma ideia de como os problemas de ineficiência no 

fluxo de informações são resolvidos normalmente e fossem utilizadas como base para o 

trabalho. O critério para a pesquisa foi verificar as soluções que oferecessem praticidade e 

agilidade na comunicação não só interna, mas também externa com os clientes.  

Primeiramente, Larrossa (2014) faz um levantamento de algumas ferramentas disponíveis que 

facilitam a comunicação em projetos de equipe. O conjunto de ferramentas está distribuído 

entre pagos e gratuitos e com características distintas entre eles. 

 HipChat: é uma solução de rápido crescimento para a colaboração em equipe. O 

produto oferece mais do que apenas uma interface de chat. A ferramenta permite que o 

usuário compartilhe arquivos através de qualquer um dos aplicativos HipChat para web, 

celular ou computadores. Existe também o chat em grupo que traz aos usuários a 

possibilidade de inserir fotos ou outros tipos de meios de comunicação que precisam ser 

compartilhados. A ferramenta pode ser testada gratuitamente por 30 dias e depois é cobrado 

um plano de, normalmente, 2 dólares por usuário, mas este valor pode aumentar de acordo 

com o tamanho da equipe.  

 Campfire: A ferramenta é criada para a utilização pelas empresas que estão presentes 

na internet. O serviço permite que os gerentes atribuam tarefas, notas de grupo e downloads 

de arquivos. É uma ferramenta interessante para administrar tarefas em grupo online com 

qualquer numero de pessoas. É uma ferramenta de fácil utilização, porem seu preço não é tão 

competitivo. 

   Google Chat/ Hangouts: Enquanto o Facebook foi criado seguindo uma logica de 

comunicação pessoal com amigos e familiares, o Google criou uma ferramenta que se adequa 

melhor aos padrões profissionais. A sua característica de Chat / Google Hangouts é uma 

maneira fácil de ter conversas com uma única pessoa ou grupos de pessoas. Um ponto 

positivo é que a ferramenta é inteiramente gratuita. O Google Hangouts já vem embutido na 

interface Google+. O usuário pode convidar qualquer pessoa para a sala de bate-papo como o 

http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
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ponto de encontro e toda a conversa pode ser arquivada para uso posterior. A ferramenta se 

preocupa com a privacidade dos usuários. Tem a interface de uma rede social. 

 Grove IRC: Grove é um anfitrião de IRC privado que gerencia salas de chat. IRC 

significa Internet Relay Chat, que liga várias mensagens instantâneas populares. Há até 

mesmo scripts gratuitos de IRC com base na Web para acessar diferentes salas de chat 

(conhecidos como canais). As grandes desvantagens da ferramenta é que os planos 

disponíveis são bem altos, chegando a ultrapassar a faixa de 250 dólares por ano em uma 

empresa com 10 usuários. Além disso, a ferramenta não é apropriada para o 

compartilhamento de arquivos. 

 Redbooth: É uma ferramenta gratuita da internet que se propõe a permitir que qualquer 

empresa com menos de 5 usuários executem a sua conta gratuitamente por tempo 

indeterminado. A solução ainda dispõe de 5GB para armazenamento pessoal, além de 

integração com o Google Drive e Dropbox. 

 Flowdock: A ferramenta possui recursos para funcionar como uma forma de 

comunicação constante. Funciona tanto em aplicativos moveis, como em computadores de 

mesa. É utilizado para armazenar conversas e para mensagens. É gratuito para equipes com 

menos de 5 usuários, porém, caso ultrapasse esse limite,  será cobrada uma taxa de 3 dólares 

por mês a todos os integrantes da equipe. 

 Hall: Esta ferramenta é utilizada para a comunicação por mensagem e para o 

gerenciamento de projetos. É gratuito para utilização no início e oferece a possibilidade de 

conversas privadas e conferencias por vídeo. A ferramenta possui planos avançados e pagos 

que oferecem o recurso de pesquisa através de palavras chaves pelo histórico de conversas. 

 Podio: Outra ferramenta de comunicação por mensagens e gerenciamento de projetos, 

que possui a inscrição gratuita para uma equipe de até 5 membros. Possui soluções para o 

acompanhamento de tarefas e agendamentos. 

 Jaconda: Ferramenta pensada para suportar um alto número de usuários, ideal para 

médias e grandes empresas. É gratuito nos primeiros 30 dias de utilização. Depois p usuário 

terá que pagar as taxas cabíveis pelas funcionalidades. 

 Azendoo: Serviço inteiramente gratuito que garante um sistema de gerenciamento de 

projeto permitindo o gerenciamento de projetos individuais. O usuário tem a opção de deixar 

comentários em determinadas tarefas com base em projetos do grupo. É dado o 

armazenamento de 10GB, e 50GB, caso seja pago um plano adicional.   

https://grove.io/
http://redbooth.com/
https://www.flowdock.com/
https://hall.com/
https://podio.com/
http://jaconda.im/
https://www.azendoo.com/
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Uma outra forma de pensar em soluções para a melhoria na comunicação, 

principalmente quando o foco é o cliente, é adotar a gestão de relacionamento com o cliente, 

ou CRM, como é chamado normalmente na literatura. O conceito nasce no marketing, com 

uma contribuição fundamental da tecnologia da informação, o que garante a aplicabilidade em 

larga escala. Oliveira (2000) explica que aplicar o CRM não se resume a apenas implantar 

uma nova tecnologia. Sem a tecnologia é impossível trabalhar o CRM, porém a tecnologia 

unicamente não serve para nada. O sistema contraria os tradicionais que possuem como 

filosofia por os processos produtivos e os produtos em primeiro lugar, o CRM se propõe a ser 

exclusivamente voltado para o cliente, e o coloca no centro da preocupação das organizações 

(CAMARANO, 2002). 

 Dados os conceitos de CRM, Oliveira (2000) contribui para o estudo mostrando 

algumas atividades necessárias para a aplicação. A primeira delas é identificar os clientes 

mais importantes, atraindo e conservando estes; depois é necessário calcular parâmetros como 

a lucratividade, satisfação e potencial de rompimento comercial para cada cliente; feito isto, é 

necessário fazer um acompanhamento da lucratividade dos clientes; em seguida, realizar 

atividades específicas que garantam a manutenção dos clientes; estas atividades devem estar 

atreladas ao gerenciamento de uma série contínua de interações com os clientes; por fim, deve 

ser mensurada a relação comercial com os clientes dos diferentes produtos e serviços e 

acompanhar o apoio dado aos clientes. 

 Newell (2000) explica que o objetivo é descobrir o que cria valor para os clientes e 

então oferecer tudo o que eles precisam e desejam, desta forma o sucesso do CRM será 

garantido. O que o autor quer dizer é que deve ser feito um estudo dos desejos individuais de 

cada cliente, porém existe uma heterogenia no conceito de valor entre os diversos clientes, por 

isso é necessário identificar o segmento do mercado que se deseja atuar.  

É possível dizer que CRM uma filosofia de negócios que visa entender e se antecipar às 

necessidades dos clientes potenciais e atuais da empresa, que, utilizando a tecnologia, captura 

e consolida os dados do cliente em um banco de dados central, para posteriormente, analisar 

os dados consolidados e distribuis os resultados obtidos aos pontos de contato com o cliente 

através de qualquer ponto de contato com a empresa (CAMARANO, 2002). Camarano (2002) 

continua dizendo que, no que se refere a tecnologia da informação, CRM é um software que 

viabiliza a integração dos módulos de automação de vendas, gerência de vendas, 

telemarketing e televendas, serviço de atendimento e suporte ao cliente e comércio eletrônico, 

além disso,  possibilita a criação de estratégias de negócios voltadas para o entendimento e 
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antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa, da mesma 

forma definida anteriormente. 

 De acordo com o trabalho de Camarano (2002), o CRM possui algumas metas e são 

elas: fornecer melhor serviço ao cliente; vender produtos com uma eficácia maior; ajudar a 

equipe de vendas a fechar negócio de uma forma mais rápida; simplificar os processos de 

vendas; descobrir novos clientes; aumentar a receita dos clientes. A aplicação do CRM não 

pode ser simplificadamente departamental, mas sim, organizacional. (MOLINARI e 

RIBEIRO, 2002). 

Uma das maiores dificuldades encontradas na aplicação do CRM é a incorporação de 

suas funcionalidades aos sistemas normalmente utilizados na empresa. Isto se justifica pelo 

fato de que a maior parte desses sistemas não tem o cliente e sim as transações como o centro 

de preocupação. Extrapolando, os dados das empresas, geralmente estão dispersos, o que 

impossibilita ter uma visão única do cliente, tornando impossível lembrar todas as transações 

e interações que a mesma teve com o cliente. (CAMARANO, 2002) 

Para concluir, Larrossa (2014) ainda faz um levantamento das ferramentas de 

comunicação instantânea mais utilizadas, disponíveis no mercado, que propõem soluções 

mais informais do que as propostas pelas ferramentas de gestão de projetos já apresentadas, 

mas que também trazem facilidades e agilidade para a comunicação. A lista levantada é 

mostrada a seguir. 

 Whatsapp: É um aplicativo fácil de usar, completamente livre de publicidades. Hoje 

em dia o Whatsapp é a ferramenta mais famosa de comunicação instantânea e permite o envio 

de mensagens de voz, texto, vídeos, fotografias e outros arquivos. Outro ponto a se destacar é 

a possibilidade de comunicação através de grupos e listas de transmissão, o que permite se 

comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Existe um ponto negativo que são as 

notificações constantes do aplicativo, porém esta função pode ser desativada, silenciando 

todas as conversas. 

 

http://www.apptuts.com.br/review/iphone/whatsapp-messenger-2/
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 Kik: Este é um aplicativo muito semelhante ao Whatsapp. Possui mais de 150 milhões 

de usuários e também permite as conversas em grupo e compartilhar arquivos como imagens 

e vídeos. Um ponto interessante é que os usuários não precisam compartilhar nenhum número 

de telefone para começar a usar o aplicativo, diferente do Whatsapp. 

 Snapchat: É um aplicativo focado em mensagens rápidas. Nele as mensagens 

enviadas são autodestruídas em dez segundos. É possível editar as imagens no próprio 

aplicativo antes de enviar, apesar das opções serem limitadas.  

 Facebook Messenger: Este é um aplicativo do Facebook, onde o usuário pode entrar 

em contato com seus amigos, de uma forma mais rápida, através do celular. O aplicativo tem 

se desenvolvido mais ao longo dos últimos anos e a experiência dos seus usuários têm 

melhorado. É possível gravar mensagens de voz e também adicionar amigos a uma conversa 

em grupo. Um ponto a se destacar é que as conversas ficam registradas na conta do Facebook.  

 GoSMS Pro: Este é um aplicativo grátis, porém com anúncios. Para utilizar sem a 

presença dos anúncios, será necessário que o usuário adquira a versão paga. É um aplicativo 

que costuma agradar muito os usuários que se preocupam com a parte estética do aplicativo. 

Um diferencial do aplicativo é a possibilidade de agendar os textos enviados. Desta forma os 

usuários não precisam estar em contato com o aparelho para enviar uma mensagem a um 

determinado horário.  

 Skype: O aplicativo faz interface com o computador e é possível acessar pela conta já 

existente na Microsoft. Com ele é possível trocar mensagens pelo celular e fazer chamadas de 

vídeo e áudio. Também é possível compartilhar fotos e arquivos de texto.  

 BBM: Este aplicativo apresenta boa parte das funcionalidades dos outros oferecidos 

no mercado, como mensagens de texto, envio de fotografias e notas de voz. Um pondo a se 

destacar é que o aplicativo faz ligações gratuitas para os outros usuários de BBM. Outro 

diferencial é que o BBM usa o número PIN para o funcionamento e não o numero telefônico, 

como ocorre normalmente. O aplicativo também é capaz de mandar múltiplas mensagens.  

 Im+: É um aplicativo diferente dos tradicionais. A proposta aqui é servir como um 

agregador de outros aplicativos de comunicação instantânea. Desta forma, é possível 

administrar as diferentes contas nos outros aplicativos utilizando um só, por meio de uma 

senha mestre. Também é possível ocultar e bloquear alguns contatos, para melhorar a 

experiência de uso. Todas as notificações de mensagens são dadas através deste aplicativo. 
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 Viber: O Viber é um aplicativo bem completo, pois tem sua funcionalidade garantida 

em todas as plataformas. O aplicativo une um telefone voip, um serviço de envio de 

mensagens instantâneas e o compartilhamento de arquivos multimídia. Para utilizá-lo o 

usuário deve estar conectado à internet, para que isto ocorra, é necessário ter um plano de 

dados, pois caso o aparelho não esteja conectado, o aplicativo consumirá os créditos de voz, o 

que poderá resultar em um alto custo de utilização.  

 WeChat: Este aplicativo visa reunir a partilha e as ferramentas de comunicação em 

um só lugar. A ideia é semelhante a encontrada nos outros aplicativos do gênero, porém o 

diferencial deste é que para acessar é necessário um número de identificação do usuário e uma 

senha. Todavia, é necessário fornecer o número telefônico para receber o tal número de 

identificação. 

 Ebuddy: Uma alternativa apresentada para a comunicação gratuita conhecida pela 

personalização no envio de mensagens. 

 ChatOn: Aplicativo disponível em 200 idiomas, com uma interface mais 

descontraída. A ferramenta possui como diferencial o armazenamento das mensagens em 

nuvem, o que significa que é possível visualizar todo o histórico das conversas através do 

computador. 

 ooVoo: Um aplicativo focado em ligações grátis e tendo como diferencial a alta 

qualidade de suas chamadas de vídeo. 

 Chomp SMS: Um aplicativo voltado para a comunicação instantânea e com as 

funcionalidades de programar as mensagens, bloquear contatos e fazer um armazenamento 

das mensagens antigas. 

 Clipchat: Um aplicativo com uma boa interface e com um objetivo semelhante ao 

Snapchat, porém neste as mensagens são destruídas em apenas cinco segundos. 
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2.3.4 Mensagens instantâneas aplicadas ao ambiente corporativo 

 

 

De acordo com Souza (2002), a mensagem instantânea consiste em uma ferramenta 

simples, mas que é capaz de proporcionar ganhos significativos para quem usa. Dentre os 

benefícios, o usuário pode entrar em contato de uma forma rápida e barata com as pessoas 

distantes. Através da internet, a ferramenta torna-se disponível no mundo inteiro por um custo 

muito baixo, o que atribui à solução um ganho em escala global. Outro benefício é que a 

comunicação é estabelecida imediatamente, podendo verificar a disponibilidade da pessoa que 

se deseja entrar em contato através do status. Isto acaba reduzindo a troca de e-mails para a 

solução de questões mais rápidas. A ferramenta também apresenta possibilidade de realizar 

conferências virtuais, o que pode acabar aumentando a produtividade das reuniões, com a 

possibilidade de compartilhar o trabalho em tempo real com pessoas de longa distancia. Um 

outro benefício notável é o recurso de comunicação através de áudio e vídeo, o que evita o 

deslocamento e os custos com telefonia. Por fim, o grande diferencial da ferramenta é a 

mobilidade e a praticidade de utilização da mesma. 

 Porém a utilização das mensagens instantâneas a organização possui alguns riscos 

notáveis. Segundo Hu (2002), as corporações não consideravam a utilização da ferramenta 

como uma boa opção para o ambiente corporativo, pois havia o medo de que os funcionários 

gastassem tempo usando a solução para conversar sobre assuntos pessoais com seus colegas, 

fazendo com que a produtividade caísse. O autor ainda menciona em suas pesquisas o risco da 

ferramenta facilitar o vazamento de informações confidenciais da empresa. Fora este risco, 

ainda existe a fácil disseminação de vírus entre os computadores da empresa, através das 

mensagens instantâneas.  

 Entretanto, Koga et al. (2006), acompanhou em seu trabalho a implantação da 

comunicação instantânea na Microsoft e foi capaz de perceber ganhos evidentes da 

ferramenta. Em suas observações, relatou que houve um aumento na velocidade da 

comunicação e integração dos funcionários houve também uma redução no tráfego de 

mensagens na rede; redução dos custos com ligações e viagens; realização de reuniões com 

troca de dados em tempo real e aumento na produtividade e qualidade das informações.  
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2.3.5 Fluxo de informações e o gerenciamento de processos de negócios 

 

 

Silva et al. (2008) realizaram uma pesquisa que possibilitou a observação de como se 

dava o fluxo de informações entre os setores de um supermercado. Assim puderam chegaram 

à conclusão de que o fluxo de informações é de fundamental importância para o 

gerenciamento, pois, de acordo com os autores, a informação é a responsável pela integração 

dos setores que compõem o processo e possibilita o planejamento necessário para a tomada de 

decisões. No trabalho dos autores foi possível perceber que as informações estavam dispersas 

entre os setores analisados, o que acabava dificultando a tomada de decisões e o 

gerenciamento da cadeia como um todo. Como exemplo, foi citado o setor de estoque que não 

possuía um controle da saída de mercadorias e as informações sobre as vendas de produtos 

realizados no caixa não eram utilizadas. Desta forma, uma análise sobre as saídas e a demanda 

se torna impossível. A falta de sincronia nos setores citados gera a execução de um trabalho 

desnecessário, pois é feita a contagem manual dos produtos da prateleira e do estoque para 

gerar os pedidos (SILVA et al.,2008). 

Parra e Pires (2003) reforçam o estudo dizendo que a gestão e o fluxo de informações 

em toda a cadeia produtiva permite a avaliar os pontos fortes e fracos, auxiliando a tomada de 

decisões, o que acaba gerando como consequência a redução de custos, aumento na qualidade 

dos produtos oferecidos e maior vantagem competitiva. Os autores ainda explicam que as 

metas se resumem em aumentar os lucros, reduzir os custos, aumentar a eficiência, melhorar 

os tempos de ciclo e melhorar o relacionamento com os clientes e fornecedores. 

Koga et al. (2006) conseguiram verificar na prática o que foi dito por Parra e Pires 

(2003), quando fizeram o acompanhamento da implantação de mensagens instantâneas na 

Microsoft. Os autores puderam perceber que, através de um mecanismo que facilita o fluxo de 

informações em diversos setores e situações da organização, foi possível evitar custos 

administrativos, alguns gastos com deslocamentos e, desta forma, aumentar o lucro da 

empresa, principalmente pela maior produtividade alcançada.  

 Silva et al. (2008) experimentaram o contrário. Os autores tiveram a oportunidade de 

observar os problemas causados pela forma ineficiente que o fluxo de informações se dava em 

um supermercado. De acordo com os autores, o supermercado não apresentava uma das 

características mais importantes, que era a integração entre os setores. Os problemas de falta 

de comunicação também se dissolviam entre falhas no atendimento ao cliente, falta de 

controle de saída de produtos do estoque e falta de utilização das informações geradas pelo 
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caixa. Através da observação dos processos, os autores puderam sugerir melhorias para a 

solução dos problemas do supermercado. Para os problemas com o atendimento ao cliente, foi 

sugerido que fosse criado um setor exclusivo para esta finalidade. O setor atuaria com um 

serviço de telemarketing, para evitar o deslocamento do cliente até a loja. O setor também 

seria responsável por registrar as informações em um banco de dados, para facilitar uma 

posterior tomada de decisões por parte da gerencia. Para o setor de estoque, foi sugerida uma 

forma informatizada para registrar e controlar a entrada e saída dos produtos do estoque. Foi 

sugerido também que fossem utilizadas as informações do caixa sobre quantidade e 

frequência das saídas dos produtos, para que fosse possível um controle maior da demanda. 

Concluindo o pensamento, os autores afirmam que estas melhorias nos processos, através de 

um fluxo de informações mais eficientes trariam ao supermercado uma administração mais 

eficaz, pois trariam um melhor controle para as tomadas de decisões. 
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2.4 CONTROLE POR INDICADORES 

 

 

Seguindo a visão de Mintzberg et al. (2001) o controle do desempenho possui muitas 

semelhanças com um instrumento de formalização de comportamento, pois cumpre o papel de 

determinar as ações específicas para padronizar os resultados. Para que seja possível realizar 

uma medição aceitável de indicadores é necessário que se tenha uma gestão planejada. 

Crozzatti (2002) defende a ideia explicando que o planejamento estratégico deve ser o 

primeiro passo para um processo de gestão, e este deve ter como objetivo principal entender o 

cenário onde a organização está atuando e, desta forma, ser capaz de otimizar o efeito das 

interações com as demais entidades e variáveis ambientais.  

Observando os estudos de Sink e Tuttle (1993), é possível verificar algumas 

dimensões que servem para caracterizar as medidas de desempenho. A primeira é a eficácia, 

que mede a razão entre o produto obtido e o produto esperado. Já a qualidade, é medida em 

seis etapas, os fornecedores, os materiais e processos, os processos de transformação, as 

saídas do sistema organizacional, a satisfação obtida pelo cliente e o processo de 

gerenciamento da qualidade. A produtividade pode ser dada pela razão entre o que o produto 

e as entradas do processo produtivo. E, por fim, a lucratividade, que possui uma definição 

parecida com a de produtividade, porém para os valores financeiros e considerando metas, 

prazos, orçamento e etc. 

Moreira (2002) contribui para o entendimento relatando que a medida é uma forma de 

comparação de um produto com um padrão e é um atributo quantitativo ou qualitativo. Já o 

indicador, é uma forma de mesclar medidas para que seja possível avaliar e entender a 

evolução daquilo que se deseja estudar através das metas e referencias estabelecidas. Gil 

(1993), em seu trabalho, define o conceito de indicador e atribui três características ao 

mesmo: elemento, fator e métrica. O Elemento é o que se deseja estudar, ou seja, o assunto 

para caracterização da medição, como por exemplo: quantidades de unidades produzidas e 

funcionários utilizados. O conceito de fator está baseado no conjunto de elementos, seguindo 

a mesma linha de exemplos: quantidade de unidades produzidas por funcionário. Já métrica é 

a forma que os fatores e elementos serão medidos, como por exemplo: porcentagem ou 

valores unitários. Concluindo a ideia, Harrington (1993) ainda acrescenta que para que os 

indicadores sejam bem utilizados, é necessário que se estabeleça metas para eles. O autor 

define dois tipos de metas. A meta empresarial é a responsável por indicar o desempenho 
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mínimo para que seja possível atender as expectativas das partes interessadas. E a meta 

desafio, é aquela que propõe um desempenho excepcional. 

Valle (2004) explica em seu trabalho que os indicadores são de fato efetivos quando é 

feito um modelo de cima para baixo na empresa, ou seja, quando a alta direção aceita os fatos 

com o objetivo de melhorar os processos internos e externos. Completa ainda explicando que 

os indicadores devem ser acompanhados quanto ao seu objetivo, ciclo de vida, eficiência e 

eficácia e respostas das informações. Deve ser de conhecimento alguns fatores como: o 

processo acompanhado, a tipologia, o objetivo, a periodicidade da coleta de dados, a fórmula 

de obtenção do indicador, a metodologia de mensuração, valores históricos, metas, referencias 

para comparação e responsáveis pelo controle. 

Um indicador de desempenho é definido por Oliveira (2009) como uma relação 

matemática entre duas ou mais medidas de resultados em um processo. O autor também 

fornece outras definições. Os indicadores estratégicos são aqueles responsáveis por informar a 

posição da organização com relação ao definido em sua visão. Os indicadores de qualidade 

trabalham a satisfação do cliente e as características o produto oferecido. Os indicadores de 

efetividade estão focados no impacto do produto ou serviço. Um indicador de capacidade é 

aquele capaz de informar o grau de reprodutibilidade do processo com relação ao tempo. Os 

indicadores de capacitação fornecem informações sobre a estrutura da produção. 

Para finalizar, Oliveira (2009) define que, para que um indicador ideal é aquele de 

simples entendimento e aplicável; confiável, validado e fundamentado cientificamente; 

mensurável e comparável com os padrões adequados; seletivos; sem um culto alto de 

implantação; sistematizável para a coleta de dados; de fácil rastreabilidade e atualizado.  

  

 

 

 

 

 

  



35 
 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

O estudo foi realizado em uma empresa prestadora de serviço no setor de 

telecomunicações. O trabalho começou no final de janeiro de 2017 e foi concluído no 

fechamento do mês de maio do mesmo ano. Foi feita a leitura de autores pertinentes ao tema 

tratado, para que se tenha o embasamento teórico necessário para tratar as questões levantadas 

acerca do assunto.   Um software de modelagem de processos foi utilizado para mapear os 

processos envolvidos no estudo, trazendo uma visão holística para o entendimento de como se 

dão as interfaces processuais e facilitando a análise de possíveis restrições os setores que 

compõem o macroprocesso. Em seguida, foi feito o levantamento do status dos principais 

indicadores exigidos pela empresa provedora, para que possam servir como um componente 

comparativo ao final do projeto. Foi feito um levantamento das soluções para melhoria na 

fluidez da comunicação presentes no mercado e um estudo sobre as possíveis aplicações 

destes nas oportunidades de melhorias verificadas no processo, com base nas restrições. Por 

fim, um novo modelo foi estruturado e aplicado. O modelo foi explicitado com a ajuda do 

software novamente e trouxe todas as modificações realizadas, para que todos os pontos 

fossem estudados e entendidos por todos os envolvidos. Os resultados do novo modelo 

aplicado foram testados através de um novo levantamento dos indicadores e comparando com 

os dados obtidos inicialmente. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Utilizando os conceitos propostos por Vergara (2009), os tipos de pesquisa variam de 

acordo com dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quantos aos fins, a pesquisa é descritiva, explicativa e intervencionista. Descritiva, 

pois revela as características do trabalho realizado, bem como as implicações processuais de 

suas interfaces. Explicativa, porque visa esclarecer relações de causa e consequência dentro 

de uma organização, ou seja, tem por objetivo mostrar quais fatores são responsáveis pelo 

surgimento de um determinado fenômeno. E intervencionista, pois, conforme explica Vergara 
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(2009), a pesquisa intervencionista é diferente da aplicada, porque não se limita em apenas a 

propor a solução para problemas, mas de fato os resolve de forma efetiva e participativa. 

Quanto aos meios, será realizado um estudo de caso, analisando a situação de uma 

empresa que trabalha com telecomunicação. Será classificada como documental, pois os 

documentos da empresa servirão como base no momento da modelagem dos processos. E, por 

fim, será experimental, porque caberá a manipulação de variáveis quantitativas e qualitativas. 

 

 

3.2 MÉTODOS DE TRABALHO 

  

 

A figura a seguir esquematiza os métodos do trabalho utilizados. 

 

Figura 1 – Métodos do trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Primeiramente foi feita a leitura da bibliografia disponível, para que se pudesse ter 

uma base teórica mais sólida para tratar dos assuntos abordados. Em seguida foi realizada 

uma pesquisa dos procedimentos nos documentos da empresa, em busca de uma fonte 

confiável de como as atividades do trabalho foram projetadas para acontecer. O passo 

seguinte foi utilizar um software de modelagem de processos para mapear os processos na 

situação atual (as is). Para que fosse possível ter parâmetros comparativos, foi feita a 

avaliação dos indicadores no momento da primeira modelagem. Em seguida foi feito um 

levantamento das soluções existentes no mercado, para melhorias na fluidez da comunicação, 

para que fosse possível ter um embasamento no momento de pensar em melhorias. Com isso 

foi feita a modelagem da situação futura (to be), já com a aplicação das melhorias na 

comunicação entre tarefas, e foi feita a aplicação prática do novo modelo proposto. Da mesma 

forma como foi feito anteriormente, houve um levantamento dos indicadores nos meses de 

aplicação do novo processo, para que por fim, fosse feita a comparação entre os resultados 

obtidos nos dois momentos em que os indicadores foram mensurados e fosse possível levantar 

as conclusões.  
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 A EMPRESA E O MODELO DE NEGÓCIO 

 

 

A empresa estudada está localizada na cidade de Rio das Ostras, no Estado do Rio de 

Janeiro. Fundada em meados de 2014, a empresa possui como atividade principal a 

construção de estações e redes de telecomunicações, porém o foco deste projeto é a atuação 

da companhia na prestação de serviços para empresas provedoras. O principal cliente é o 

grupo América Móvil, composto por NET, Claro e Blue, antiga Viacabo.  

As prestadoras de serviço neste modelo de negócio são responsáveis pela venda dos 

produtos da provedora, pela instalação, manutenção e desconexão, caso seja necessário. Para 

a organização regional, as empresas podem se encaixar em três categorias:  

 Pleno: Realizam suas vendas e instalam somente as suas vendas. E, se desejar, podem 

somente vender e não instalar. 

 Master/Senior: Instalam vendas de outros canais e executam as ordens de manutenções 

e serviços. Podem realizar vendas, porém estas poderão não vir para sua caixa de instalação. 

 Master Plus: Realizam suas vendas e as instalam, assim como instalam as vendas de 

outros canais. Realizam as ordens de manutenções e serviços. 

As categorias não são atribuídas de forma arbitrária. Em uma região podem existir 

diversas empresas plenas, porém, dependendo da demanda, existirá apenas uma empresa 

Master e a escolha desta empresa será dada pela sua capacidade produtiva de atender a toda 

demanda da região e da qualidade do serviço prestado. Para isto, cada Master é mensalmente 

avaliada através de indicadores da própria empresa provedora, podendo perder o posto, caso 

não atenda os requisitos solicitados. 

A empresa estudada está na categoria Pleno, para o atendimento Claro e Blue. Já para 

o atendimento NET, a empresa se encaixa na categoria Master Plus. Portanto a maior parte 

dos serviços citados no projeto é proveniente da NET e vale ressaltar também que a NET 

cuida dos processos burocráticos da Claro e Blue também. 

Para entender a competitividade tratada neste projeto, é importante saber que, assim 

como existe a empresa estudada sendo a Master de Rio das Ostras, também existe a Master de 

Campos dos Goytacazes e a Master de Macaé, que são as duas regiões mais próximas para 

fins comparativos. 
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É importante informar que, antes deste projeto, nunca houve um estudo de processos 

na empresa. Os processos nunca foram modelados e o trabalho teve que ser feito todo do 

início.  

 

 

4.1.1 O macroprocesso 

 

 

Os processos internos seguem os padrões tradicionais de empresas deste segmento. A 

figura abaixo ilustra o macroprocesso em um fluxograma sintético. 

 

 

Figura 2 – Fluxograma do Macroprocesso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Primeiramente, existe o setor de vendas. Este setor está dividido entre as equipes 

externas e a equipe de atuação interna. As equipes externas são distribuídas pela cidade em 

pontos estratégicos predeterminados, enquanto a equipe interna fica na loja. Este é o setor que 

faz a interface com os clientes, fechando as propostas com os mesmos. Essas propostas 

contêm as informações básicas para o registro do cliente na base, tais como: nome, telefone, 

endereço, CPF e o pacote de serviços contratados.  

As informações registradas pelo setor de vendas são processadas pelo setor 

Backoffice. Este é responsável pela aprovação da venda. O setor deve fazer a verificação de 

alguns requisitos para que o cliente entre na base, como conferir se o endereço está liberado 

para a instalação e se o CPF é válido. Em seguida, as propostas geradas anteriormente são 

consolidadas em vendas, propriamente ditas. 

O setor do COP é o responsável por administrar as vendas até o momento da 

instalação. Este setor é responsável por todo o controle logístico das tarefas entre o Backoffice 

e o corpo técnico.  O COP cuida dos deslocamentos dos técnicos, abertura e fechamento de 



40 
 

ordens de serviços, prazos de entregas, entre outras tarefas que serão expostas durante o 

restante do projeto.  

Por fim, existe o corpo técnico que executa as ordens de serviço, fechando o ciclo. 

Este setor é composto pelos técnicos das diversas áreas que compõem o escopo de serviços 

oferecidos pela empresa. O Setor possui supervisão própria e é o mais fiscalizado em 

auditorias pela empresa contratante. 

 Porém, este projeto será limitado na atuação do COP. Serão estudados todos os 

processos internos do setor, explicitando as oportunidades de melhorias. Portanto é necessário 

que esteja claro o fluxo de atuação do COP, para que depois seja estudado cada processo 

separadamente. 

 O COP atua nas tarefas logísticas durante toda a estadia do cliente na base. As tarefas 

estão inseridas em três processos chaves: adesão e serviços, que é a entrada do cliente na base, 

ou seja, quando o cliente adquiriu os produtos (adesão) ou quando o cliente solicitou alguma 

alteração em seu pacote de serviços (serviços); a manutenção, que se difere dos serviços por 

caracterizar o reparo de um defeito de qualquer natureza ocorrida ao cliente e é também 

chamada de visita técnica (VT) e, por fim, a desconexão, que é o processo de saída do cliente 

da base, por qualquer motivo. 

 A figura a seguir ilustra três principais processos de responsabilidade do controle 

logístico do COP. 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma dos principais processos do COP. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

É necessário destacar alguns pontos importantes com relação ao controle sistêmico de 

cada processo. Não é o foco do projeto, porém é importante para o seu entendimento. 

 Adesão e serviços: Neste processo, as ordens de serviço são realizadas em duas janelas 

de atendimento: de 8:00 até 12:00 e de 12:00 até18:00. As ordens são retiradas de um sistema 
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chamado Activia, são impressas e entregues aos técnicos. Estes possuem a liberdade de 

realizar as tarefas na ordem que quiserem, desde que dentro da janela determinada. Não existe 

um sistema para o controle da localização de cada técnico, por isso é necessário o contato 

constante por telefone, para saber o status dos serviços. Ao final de cada tarefa, é necessário 

que o COP dê a baixa na ordem de serviço, pelo sistema Activia. Para isto, o Técnico precisa 

entrar em contato com o COP para informar qual será o tipo de baixa. 

 Manutenção: Para este processo, o controle é feito através do sistema Field. Este 

sistema é controlado pelo COP e faz comunicação com o aplicativo que os técnicos 

responsáveis pela visita técnica levam no celular. Desta forma, é possível saber a alteração do 

status de cada ordem de serviço em tempo real, a partir da interação do técnico com o 

aplicativo. O técnico deve informar os status de deslocamento, execução e conclusão da 

ordem de serviço, bem como os momentos de parada para almoço. Cada técnico consegue ver 

a ordem de serviço que está realizando e a próxima que irá realizar. O COP tem acesso a todas 

as ordens que cairão para todos os técnicos durante todo o dia. O objetivo do COP é auxiliar 

no controle logístico do atendimento dessas ordens, garantindo o máximo de produtividade. 

 Desconexão: O processo de desconexão se resume em basicamente retirar os 

equipamentos da residência dos clientes que, por algum motivo, tiveram o contrato cancelado. 

O controle deste processo é feito através do Field, da mesma forma da manutenção, porém a 

desconexão tem uma particularidade. Os clientes que não puderem ser atendidos, por qualquer 

motivo, quando caíram no Field, deverão ser atendidos em uma outra ocasião, sem o auxílio 

da ferramenta. Esse processo é chamado de Backlog. É o processo de atender os clientes em 

atraso da agenda. Para isso, A NET disponibiliza uma lista de contratos de Backlog para 

serem tratados pelo COP. A tarefa é entrar em contato com esses clientes, agendar a retirada 

dos equipamentos e alocar esse agendamento entre os atendimentos do Field. 

 NetSales: Este é o sistema absoluto de controle dos clientes da base. Este sistema é um 

banco de dados onde é possível encontrar todas as informações dos clientes como nome, 

telefone, CPF, produtos ativos, histórico de ordens de serviço e outras informações 

importantes; 

 Produtivo e Improdutivo: Para os dois sistemas, Activia e Field, existem os códigos de 

baixa, que são os números inseridos no momento da baixa, que irão caracterizar a forma com 

que aquela ordem de serviço foi encerrada. As baixas produtivas são aquelas utilizadas 

quando o técnico vai até a casa do cliente e consegue executar a ordem de serviço, sem 

importar qual a natureza. As baixas improdutivas são aquelas que marcam a impossibilidade 
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da realização da nota. Existem inúmeros códigos de baixa. Para o melhor entendimento do 

projeto, os principais códigos de baixa Improdutiva serão mostrados no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 –Principais códigos de baixa improdutiva. 

Código Significado 

111 Reagendamento 

106 Cliente Ausente 

101 Endereço não Localizado 

205 Sem Tap 

206 Sem MDU 

302 Desistência 

306 Endereço Divergente 

308 Não Contempla Padrão 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para o melhor entendimento do trabalho, os funcionários do COP foram identificados 

com nomes fictícios que sugerem sua função no processo. No início do estudo, o quadro de 

funcionário do COP era composto da seguinte forma:  

 

Quadro 2 –Escala de funcionários do COP. 

Funcionário Horário 

Cop Noturno 14:00 - 23:00 

Cop Adesão e 

Serviço 
09:00 - 18:00 

Cop Backlog 07:30 - 16:30 

Cop Tratativa 08:00 - 17:00 

Cop Field 07:30 - 16:30 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 



43 
 

4.2 ADESÃO E SERVIÇO 

 

 

O processo de adesão e serviços é o mais complexo entre os três abordados. Isto se 

deve ao fato de que este não possui um sistema de controle em tempo real da ação dos 

técnicos. O processo depende de ligações constantes para os técnicos, para que seja possível 

monitorar a execução das ordens de serviços. Além da complexidade de suas tarefas, outro 

fator que é importante destacar para o entendimento do trabalho, é que este processo é o que 

mais gera receita para a empresa. Este é o processo que faz com que os clientes entrem na 

base, portando o indicador mais importante é a produtividade das ordens de serviço. 

 

 

4.2.1 A situação atual 

 

 

O processo, no início do estudo, é desempenhado por três funcionários do COP: o Cop 

Adesão e Serviços, o Cop Noturno e o Cop Tratativa. O processo inicial (As Is) foi modelado 

através do acompanhamento do trabalho e é apresentado na figura a seguir. 
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Figura 4 – Adesão e Serviços. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

No fluxograma é possível observar que o processo tem início no Cop Tratativa. A 

primeira tarefa, “iniciar processos de adesão e serviços”, consiste em verificar, através de 

ligações, quais técnicos são os responsáveis pelas ordens de serviço do dia e registrar para 

conhecimento do Cop Adesão e Serviços. Em seguida, o processo passa por uma tarefa 

recorrente em que se deve verificar periodicamente a posição dos técnicos até o momento da 

conclusão do serviço. Quando o técnico conclui a ordem de serviço, o COP deve baixar a 

ordem de serviço no sistema. Este ciclo se repete até o momento da troca de turno, que será 

quando o Cop Noturno assumirá o processo. Neste momento, a tarefa “Finalizar os processos 

de adesão e serviços” significa que o Cop Noturno deverá verificar as notas do dia seguinte e 

preparar uma rota para os técnicos. Esta rota servirá de Input para a tarefa do Cop Tratativa no 

dia seguinte. É importante relatar que as tarefas que iniciam e finalizam o processo, neste 

caso, não seguem nenhum padrão quanto ao método, o que deixa a sequencia de atos 

dependente das variáveis peculiares de cada dia de trabalho. 
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4.2.2 Problemas observados 

 

 

Todos os problemas observados no processo de Adesão e Serviços giram em torno da 

produtividade. O processo é o mais importante para a empresa, por causa do seu potencial de 

gerar receita, no entanto, neste modelo, não existe nenhuma tarefa que cumpra o papel de 

evitar ou mitigar a improdutividade. Não existe uma diferenciação na tratativa das ordens de 

serviços produtivas e improdutivas. Elas simplesmente são baixadas sem um 

acompanhamento prévio, para evitar, ou posterior, para reverter as improdutivas. 

Existem diversos motivos para os casos de improdutividade. Para aumentar a eficiência do 

projeto foi feito uma análise para identificar os casos de improdutividade mais recorrentes. A 

análise foi feita com base nas planilhas de controle interno de janeiro e o resultado pode ser 

visto na figura a seguir. 

 

 

 

Figura 5 – Códigos recorrentes de baixa improdutiva de adesão e serviços em janeiro. 

Fonte: Dados da empresa. 
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Com base na figura, os códigos mais frequentes são: 101 (endereço não localizado), 

106 (cliente ausente) e 111 (reagendamento). Numa abordagem mais superficial, a análise não 

parece fazer sentido, pois parece ilógico uma grande quantidade de cliente contratar os 

serviços e, por algum motivo, sentir a necessidade de fazer um novo agendamento no dia da 

instalação. Ou o cliente se ausentar no dia que ele mesmo marcou a instalação. Porém, 

acompanhando o processo pessoalmente, foi possível notar que a utilização dos códigos de 

baixa, em muitas das vezes, era feita de forma errônea. Como já foi explicado no projeto, o 

processo funciona em duas janelas de atendimento, de 8:00 até 12:00 e de 12:00 até18:00, 

portanto é uma exigência da NET que as ordens de serviço sejam concluídas dentro deste 

horário. Sendo as exigências da NET a prioridade máxima de qualquer operação, o que 

acontece é que, por qualquer motivo que acarrete a não disponibilidade de técnico ou de 

tempo para a execução da nota no horário determinado, a nota é baixada com o código 111. 

Ou seja, a ordem de serviço é baixada como improdutiva, para que as exigências da NET não 

sejam contrariadas, mesmo sem o conhecimento do cliente. Isto geralmente se dá por falta de 

capacidade produtiva. Muitas ordens de serviço são geradas para poucos técnicos executarem, 

fazendo com que algumas ordens simplesmente não sejam executadas. É válido relatar, para 

destacar a gravidade do problema, que existe um código apropriado para este tipo de caso. 

Quando isto acontece, a ordem deve ser baixada com o código 100 (agendamento não 

cumprido), porém o código suja a imagem da empresa, que admite não ter capacidade 

produtiva para atender a tal demanda, e isso pode gerar piores consequências. Portanto o 

método do código 111 é uma forma de burlar o sistema e acabar maquiando um problema 

maior.  

Como produtividade é o fator mais importante do processo, no final do mês de janeiro 

foi feita uma análise das notas produtivas da empresa, para fins comparativos e mapeamento 

de falhas. O resultado da produtividade pode ser visto na figura a seguir. 
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Figura 6 – Produtividade de Adesão e Serviços. 

Fonte: Dados da empresa. 

 

 

4.3 MANUTENÇÃO 

 

 

O processo de Manutenção, ou Visita Técnica (VT), tem um papel fundamental no que 

se refere ao marketing da empresa. É com este processo, que a NET verifica e avalia como as 

empresas prestadoras de serviços tratam os clientes da base. Em outras palavras, a visita 

técnica não é o processo mais lucrativo em si, mas representa o esforço da empresa em manter 

o cliente na base gerando sua receita mensal. Por este motivo, este é o processo mais cobrado 

pela NET e a maior parte da cobrança vem por meio de três indicadores principais: Tec1, 

Revisita e Log. 

 Tec1: Este indicador tem por objetivo controlar o horário de atendimento dos técnicos. 

Calcula a razão entre as notas com atraso no atendimento e o total de notas que foram 

designadas para cada técnico. A NET exige que esta razão seja sempre maior do que 98 por 

cento. 

 Revisita: Este indicador controla o índice de reincidência das visitas em um único 

contrato no período de dez dias. Para isto, o calculo é feito considerando como numerador o 

número de revisita e como denominador, o número de notas produtivas. É importante destacar 

que são consideradas apenas as notas produtivas para o calculo no denominador. Vamos 

considerar um exemplo, para facilitar o entendimento: digamos que um técnico tenha quatro 
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visitas no dia. Dessas quatro, uma foi baixada como cliente ausente (código 106), caso, no 

mesmo dia, este cliente ligue para a central de atendimento solicitando uma nova visita, este 

será considerado como uma revisita. Isso, porque a solicitação ocorreu em um período menor 

do que dez dias. Desta forma a revisita deste técnico será de uma revisita no numerador e três 

visitas produtivas no denominador. Resultando em um índice de revisita de 1/3, ou de 

aproximadamente 33%.  Outro fator importante para o entendimento é que o indicador só é 

ofendido, caso o cliente solicite a nova visita técnica pela central de atendimento. Caso o 

cliente, faça a solicitação pela base prestadora de serviços, a revisita não contará para os 

cálculos. Atualmente, o padrão exigido pela NET é que o indicador não seja maior do que 9%, 

porém esta meta está sempre em mutação. 

 Log: Este é um indicador derivado da Revisita. A diferença é que este é calculado com 

base em um período de trinta dias e serve como um contador de revisitas. O cálculo também é 

feito utilizando apenas as notas produtivas. Contador funciona utilizando a quantidade de 

revisita no período de trinta dias. Uma revisita é considerada Log0, duas Log1, três Log2 e 

assim por diante. 

É importante deixar claro que os indicadores Tec1 e Revisita, são avaliados por técnico. Já o 

indicador de Log, é visto por cliente (ou contrato) e todos os indicadores são avaliados 

mensalmente pela NET. Essa avaliação mensal tem por objetivo principal a certificação dos 

técnicos. Um técnico certifica, quando bate a meta de todos os seus indicadores (Tec1 e 

Revisita). 

 

 

4.3.1 A situação atual 

 

 

O processo, em sua forma inicial conta com a participação do Cop Field, Cop Noturno 

e Cop tratativa da parte interna; dos técnicos e da NET. Os processos foram modelados a 

partir do acompanhamento das atividades e de relatos dos próprios funcionários. O objetivo 

era de fato ter um modelo fidedigno onde pudesse ser avaliado quais tarefas traziam 

resultados positivos para o processo. O modelo pode ser observado na figura a seguir. 
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Figura 7 – Visita Técnica. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Já na figura é possível observar que o processo tem inicio no corpo técnico. Fica claro 

pelo modelo, que a ação do Cop vem a ser reativa a ação do técnico, ou seja, o Cop começa a 

atuar no processo, a partir do resultado da tarefa do técnico. No caso de uma ordem de serviço 

ser improdutiva, o Cop deve tentar o contato com o cliente. Para os dois tipos de baixa, 

produtiva e improdutiva, o Cop deve registrar o atendimento em planilhas. Como o processo 

ocorre até as 23 horas, a única alteração que existe no processo é a mudança de turno, porem 

as tarefas se mantêm as mesmas. 

Paralelo a este processo, existe a tratativa das ordens de serviço acumuladas. Este é um 

processo simples que serve tanto para visita técnica, quanto para adesão e serviço. Se resume 

a tratar os casos acumulados que a NET envia por email para as empresas Master de cada 

região. O processo pode ser melhor visualizado na figura a seguir. 
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Figura 8 – Processo de tratativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Conforme descrito no modelo, o Cop Tratativa deve pegar a lista de contratos em 

atraso (backlog), enviado pela NET e ligar para todos os contatos da lista. Os contratos podem 

ser adesões não feitas ou o histórico de atendimento por visita técnica. O objetivo é registrar, 

para o conhecimento da NET, se foi possível gerar um agendamento para atender a esses 

casos. 

 

 

4.3.2 Problemas observados 

 

 

Diversos problemas foram observados para o processo de manutenção. Todos estes 

problemas impactam diretamente na imagem da empresa perante a NET e perante aos clientes 

finais, já que acarretam em insatisfações na manutenção dos serviços prestados. 

O primeiro problema observado foi a falta de um planejamento de tarefas para o caso 

de uma nota improdutiva. Quando o técnico informa a improdutividade de uma nota, a ação 

do Cop é apenas de ligar para o cliente, o que não resolve o problema na maior parte dos 
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casos. Assim como no processo de adesão e serviços, são diversos os motivos de 

improdutividade, porém, de acordo com o levantamento de janeiro, os principais motivos são 

cliente ausente (código 106) e endereço não localizado (código 101). O resultado da análise 

pode ser visto na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 9 – Códigos recorrentes de baixa improdutiva de visita técnica em janeiro. 

Fonte: Dados da empresa 

 

Desta forma, ligar para um cliente que já foi verificado que não estava em casa, se 

torna uma tarefa sem valor algum para o processo. A produtividade não é revertida nesse 

caso. Conforme já foi visto, essas notas improdutivas impactam diretamente no índice de 

revisita dos técnicos, portanto, a falta de preocupação com estes casos, no modelo analisado, 

se torna grave. 

Outro problema analisado é que o processo desempenhado pelo Cop Tratativa é um 

processo extremamente importante para a melhoria dos indicadores, porém estava se dando de 

uma forma que não gerava nenhum resultado para a empresa. O processo era realizado apenas 

como uma forma de prestação de contas com a NET, como uma forma de mostrar que a tarefa 

estava sendo feita, porem, através de observações e um acompanhamento mais rígido do 

processo, foi possível notar que os agendamentos só eram feitos em teoria, pois não havia 

organização para atender os clientes agendados. Outro ponto a se destacar é que, além de sem 

resultados, o trabalho exige muito tempo de um funcionário, já que este vai precisar dedicar 

muitas horas do seu dia sentado tentando contato com uma grande lista de clientes. Portanto 
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podemos fazer esta análise em dois níveis. Primeiro que nem todos os clientes podem atender 

no momento da ligação, caracterizando certa ineficiência no processo, pelo desperdício de 

tempo. Segundo que os clientes que podem atender não terão seu agendamento cumprido, o 

que acaba invalidando totalmente a utilidade do processo e ainda gera a insatisfação dos 

clientes que não tiveram seu agendamento cumprido. 

 Todos esses problemas acabam atrapalhando a certificação dos técnicos. Com o 

processo analisado, o resultado dos dois meses analisados (dezembro e janeiro), foi de 0% de 

certificação, ou seja, nenhum técnico da empresa conseguiu bater as metas dos indicadores. O 

quadro a seguir é disponibilizado pela NET e mostra o desempenho das empresas Master de 

cada região no ano passado. 

 

Quadro 3 –Resultado dos indicadores no ano de 2016. 

Assistência Técnica CERTIFICADOS LOG_VT 

REGIÃO     

Campos 87,50% 0,77% 

Macae 14,29% 2,09% 

Rio Das Ostras 0,00% 3,09% 

Norte Fluminense 44,44% 1,95% 

 

Fonte: Disponibilizado pela NET. 

 

 

O quadro mostra um posicionamento competitivo ruim da empresa, quando 

comparado ao restante das regiões. A empresa apresenta o maior índice de Log e o menor 

número de técnicos certificados. 
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4.4 DESCONEXÃO 

 

 

O processo de desconexão é aquele responsável por fazer a retirada dos equipamentos 

da residência dos clientes que, por algum motivo, cancelaram os serviços NET. Conforme já 

foi explicado, o processo gira em torno das ordens de serviço abertas no dia, que serão 

tratadas pela ferramenta Field, e as ordens em atraso (backlog), que serão tratadas 

separadamente através de uma lista de contratos disponibilizada pela NET. Este é um 

processo que impacta diretamente a NET, pois inutiliza os equipamentos que estão na casa de 

clientes com o contrato cancelado, gerando um custo desnecessário. 

 

 

4.4.1 A situação atual 

 

 

O processo, na primeira análise, é composto por um técnico responsável pelo Field e 

outro responsável pelo backlog. Desta mesma forma existe um Cop que cuida do Field e outro 

que trabalha com o backlog, Fora estes, ainda existe no processo a participação do 

almoxarifado e a empresa TEL, que é a responsável por desatrelar sistemicamente os 

equipamentos do contrato dos clientes. O processo foi modelado com base no 

acompanhamento do trabalho e contato com todas as partes envolvidas e pode ser visto na 

figura a seguir. 
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Figura 10 – Processo de desconexão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 Conforme é possível verificar no modelo, a primeira tarefa do processo é 

desempenhada pelos técnicos e consiste em entregar todos os equipamentos retirados no dia 

anterior para o almoxarifado. Este, por sua vez, fará o registro dos equipamentos através de 

um bipador de estoque e despachará os mesmos. Em seguida, o processo se divide. O técnico 

do Field realizará suas ordens de serviço normalmente até o final do dia. Já o técnico backlog, 

deverá levar suas ordens de serviço até o Cop backlog, para que este faça um controle manual 

dos equipamentos retirados e enviar este controle para que a TEL possa baixar. Em seguida o 

Cop backlog deverá se preocupar com os agendamentos do dia. E isto significa pegar a lista 

de contratos disponibilizada pela NET, ligar para todos eles e registrar os agendamentos. Em 

seguida o Cop passa o agendamento para que o técnico possa realizar. Paralelo a todo esse 
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processo, existe o Cop Field, que tem como função registrar os atendimentos do técnico Field 

em uma planilha e eventualmente realizar algum contato que o técnico precisar. No final do 

expediente, este Cop receberá uma planilha online da NET chamada de D-1, esta planilha 

contem todos os contratos que cairão no Field no dia seguinte. A tarefa do Cop é entrar em 

contato com esses clientes e informar na planilha quais estão confirmados e quais não estão, 

para conhecimento da NET. 

 

 

4.4.2 Problemas observados 

 

 

O processo de desconexão já é intrinsecamente difícil pelo perfil comportamental dos 

clientes. Geralmente os clientes não estão ansiosos pelo atendimento igual estão no processo 

de adesão e serviço, nem estão com muita necessidade do serviço, como acontece na visita 

técnica. O perfil dos clientes atendidos na desconexão é a indiferença. Isto significa que um 

agendamento para retirada de equipamento deve ser feita no menor prazo possível, pois é 

muito comum ser esquecido pelo cliente. Somado a isto, existem algumas outras dificuldades, 

como por exemplo, os clientes que cancelam os serviços, se mudam de cidade e levam os 

equipamentos. Estes problemas justificam o alto backlog do processo. 

Internamente foi verificada uma série de problemas de naturezas distintas. Utilizando 

o modelo realizado, é possível perceber que o almoxarifado trabalha de forma independente. 

Um ponto observado é que o almoxarifado utiliza um bipador de estoque para fazer o controle 

dos equipamentos retirados. Portanto é um controle absoluto que não é utilizado pelo COP. 

Este, por sua vez, faz o controle manual, através das ordens de serviço que o técnico entrega. 

O controle fica sujeito à variação de letra do técnico, que pode acarretar em diversos erros de 

registro, gerando incompatibilidade com o registro do almoxarifado. Outro problema 

verificado é que, quando os equipamentos são enviados para a TEL, esta retorna com uma 

planilha de tratativas. Nesta planilha a TEL informa os equipamentos que foram desatrelados 

do contrato do cliente e os equipamentos que, por algum erro, não foram. Esta planilha passa 

despercebida pelo COP neste modelo analisado. O que ocorre é que o pagamento que a NET 

faz para a empresa é com base na quantidade de equipamentos desatrelados. Portanto é 

possível notar que muitos equipamentos são retirados pelos técnicos, mas não são pagos pela 

NET, porque não foram corretamente digitados pelo Cop, ou porque não foram desatrelados 

pela TEL. 
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Outro problema observado é que o processo desempenhado pelo Cop Field não 

agregava valor algum à produção. A tratativa do D-1, neste caso, serve apenas para dar uma 

satisfação aos controladores da NET. Não é passado para os técnicos o resultado da tratativa, 

o que significa que os técnicos iriam até as notas improdutivas do dia, mesmo o Cop já tendo 

o conhecimento da improdutividade no dia anterior. Isto só causa desperdício de tempo e 

gasolina por parte dos técnicos. 

Por fim, e o mais importante de todos, vem o problema dos agendamentos de backlog. 

Para que o problema fique claro, é importante entender que esta tarefa – o agendamento – é o 

que de fato agrega valor ao processo de desconexão. As notas que caem no Field são 

provenientes dos agendamentos realizados pela NET e, portanto, não são de mérito do Cop. 

Os agendamentos de backlog são o que de fato podem aumentar o número de equipamentos 

retirados no mês. Porém, a tarefa, da forma que é realizada no modelo em estudo, consome 

muito tempo e produz pouco. Fazendo um estudo, que será mostrado mais adiante neste 

projeto, foi possível verificar que 100 ligações eram feitas por dia para gerar 3 agendamentos, 

em média. Isso representa muito tempo fazendo um trabalho que não gera resultado algum.  

Podemos ver o problema caracterizado quantitativamente através da análise a seguir, realizada 

a partir dos dados disponibilizados pela NET. O estudo foi feito com base no ano de 2016.  

 

Quadro 4 –Quantidade de retiradas realizadas no ano de 2016. 

Mês 

Quantidade de 

Retiradas 

MAR 219 

ABR 280 

MAI 300 

JUN 164 

JUL 311 

AGO 388 

SET 394 

OUT 276 

NOV 288 

DEZ 330 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 
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Figura 11 – Representação gráfica do Quadro 4. 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 

 

 

Os dados mostram todas as retiradas realizadas na região de Rio das Ostras, portanto 

estão sendo usados aqui para caracterizar o desempenho da Master que se responsabiliza pela 

região, ou seja, a empresa em estudo. 

A seguir é possível fazer uma estimativa dos custos do processo de desconexão. Esta 

análise foi feita com base em uma nota de faturamento da Blue, que faz parte do grupo NET, 

e dos relatos dos funcionários. Portanto não é um cálculo exato, mas serve de estimativa e 

como um modelo comparativo para o restante do projeto. 
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Quadro 5 –Análise de custos. 

Custos 

Funcionário Salário 

Cop Field 
R$                                

990,00 

Cop backlog 
R$                                

990,00 

Técnico Field 
R$                             

2.500,00 

Técnico Backlog 
R$                             

2.500,00 

Total 
R$                             

6.980,00 

Total pago pela NET 

por equipamento 

retirado 

R$                                   

15,00 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela empresa. 

 

Neste estudo, desconsiderando os benefícios recebidos pelos funcionários, é possível 

notar um custo total de R$ 6980,00 e o valor unitário por cada equipamento retirado pago pela 

NET de R$ 15,00. Com isso, é possível perceber que, se tomarmos como exemplo o melhor 

mês do ano de 2016, que foi setembro com 394 equipamentos retirados, a empresa leva um 

prejuízo de R$ 1070,00.  

Importante lembrar que estes cálculos não são exatos, mas servirão de modelo 

comparativo para o restante do trabalho. 
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4.5 SÍNTESE DOS PROBLEMAS 

 

 

Para que fosse possível o melhor entendimento dos problemas associados aos 

processos, foi elaborada uma arvore de realidade atual (ARA) para sintetizar as relações de 

causa e efeito em cada um dos três processos estudados. De acordo com Cogan (2012), a 

ARA é um diagrama utilizado para interligar os sintomas do sistema, por meio de conexões 

de causa e efeito, facilitando desta forma a identificação da sua restrição. O diagrama possui 

uma construção simples, mas que exige tempo para raciocinar sobre os pensamentos que são 

pouco explícitos no processo. Os diagramas foram montados a partir das análises feitas 

anteriormente. Os processos serão mostrados separadamente, pois o conjunto de tarefas que 

os compõe acontece de formas paralelas e, como foi possível perceber através do estudo 

realizado, possuem uma teia distinta de causa e efeito para seus problemas. As informações 

estão apenas agrupadas de uma forma mais didática.  
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4.5.1 Adesão e Serviços 

 

 

 

Figura 12 – ARA Adesão e Serviços. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em adesão e serviços foi possível perceber que a falta de contato prévio com o cliente 

e a falta de comunicação entre os setores da empresa desencadeiam uma série de eventos 

negativos que acabam culminando na redução da receita da empresa. 

 



61 
 

4.5.2 Manutenção 

 

 

Figura 13 – ARA Manutenção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O processo de manutenção, assim como o de adesão e serviços, necessita de uma 

preocupação maior com a comunicação prévia com o cliente. Ainda falta ao processo uma 

forma de tratar os casos de improdutividade, para evitar o aumento da revisita e, desta forma, 

evitar também os prejuízos à imagem da empresa e a redução nas vantagens competitivas. 
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4.5.3 Desconexão 

 

 

 

Figura 14 – ARA Desconexão. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O processo de desconexão não apresenta a mesma homogeneidade de causas raízes 

como nos dois primeiros processos estudados. Aqui o trabalho passa por diversos setores e 

funcionários de uma forma desordenada e desconexa. É possível perceber que existem duas 

causas principais para o prejuízo na operação: a divergência de dados na hora da TEL 

desatrelar os equipamentos do contrato do cliente e o baixo número de equipamentos 

retirados. Temos como causas raízes o trabalho sem coesão do COP e do almoxarifado, que 

gera perda de informações entre os setores, causando erros futuros; a inutilidade do D-1, que 

faz com que a tarefa só traga desperdícios ao processo e, por fim e mais importante, o tempo 

perdido com uma metodologia ineficiente para a realização de agendamentos. 
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5 MELHORIAS PROPOSTAS 

 

 

Tomando como base a síntese de problemas realizada anteriormente, foi possível 

chegar à conclusão que o fluxo ineficiente de informações compõe, direta ou indiretamente, a 

maior parte das causas raízes dos problemas identificados na empresa. As oportunidades de 

melhorias estão concentradas nas falhas ou ausência de comunicação interna e, 

principalmente, da comunicação externa com os clientes. Ao longo do desenvolvimento da 

revisão bibliográfica, foi possível conhecer diversas ferramentas disponíveis no mercado, que 

viabilizam uma comunicação mais eficiente. A análise do potencial de aplicabilidade de cada 

uma das soluções aos problemas encontrados na empresa, levou a conclusão de que a 

utilização de uma ferramenta de comunicação instantânea seria de grande ajuda para 

contornar a ineficiência no fluxo de informações apresentada pela empresa.  Portanto, para as 

propostas de melhorias, foram levadas em consideração as facilidades trazidas pelo aplicativo 

de comunicação instantânea Whatsapp. O critério chave para a escolha foi o grau de 

popularidade que o aplicativo possui entre os funcionários da NET e os próprios clientes. 

Além disso, o aplicativo possui uma função importante que consiste no envio de múltiplas 

mensagens de uma vez, através de uma lista de transmissão. Desta forma, vários contatos 

poderiam ser importados automaticamente através de uma planilha pronta e, em pouco tempo, 

todos esses contatos poderiam ser ativados simultaneamente. Portanto foi julgado que este 

aplicativo proporcionaria uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas nos 

processos e desta forma pode ser usado como auxilio na busca por resultados positivos. 

Outro ponto a se notar é que durante o período de implantação de melhorias, o quadro 

de funcionários passou por algumas alterações. É importante deixar claro que não é objetivo 

deste trabalho, propor qualquer tipo de alteração deste gênero. Todas as mudanças foram 

dadas por motivos externos aos estudados aqui, entretanto os processos tiveram que ser 

adaptados também ao novo quadro de funcionários que pode ser observado no quadro a 

seguir. 
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Quadro 6 – Novo quadro de funcionários. 

Funcionário Horário 

Cop Noturno 14:00 - 23:00 

Cop Adesão e Serviço 09:00 - 18:00 

Cop Desconexão 

(estagiário) 
08:00 - 15:00 

Cop Tratativa 08:00 - 17:00 

Cop Field 07:30 - 16:30 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1 ADESÃO E SERVIÇO 

 

 

Todas as alterações realizadas no processo de adesão e serviço foram pensadas 

visando um aumento na produtividade, pois, como já foi explicado, este é o processo que 

garante a maior parte dos ganhos financeiros da empresa. Para isto, as melhorias propostas 

foram desenvolvidas, a partir dos códigos de baixa improdutivas mais recorrentes, e assim, foi 

gerada uma árvore de decisões para cada código. Agora, o processo terá uma nova etapa com 

o objetivo de mitigar ou prevenir as baixas improdutivas. 

Ao longo do projeto, foi possível perceber que a raiz dos problemas do processo era a 

falta de comunicação. Portanto, em todas as etapas do processo foi reforçada uma 

comunicação de qualidade que garantisse uma maior eficiência no fluxo de informações. O 

processo aplicado foi modelado e será mostrado na figura a seguir, junto com o detalhamento 

de todas as etapas. 

  



66 
 

 

Figura 15 – Processo de Adesão e Serviço. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como pode ser visto na figura, o processo tem início com a confirmação do 

atendimento com os clientes, a tarefa “Fazer ativo com os clientes”, significa ligar para todos 

os clientes do dia, garantindo que estes estejam em casa no momento do atendimento. Esta é 

uma tarefa que depende da disponibilidade do cliente de atender no momento da ligação. Para 

tentar reduzir as falhas da tarefa e garantir o máximo de desempenho na comunicação, o Cop 

Tratativa enviará uma mensagem pelo Whatsapp para todos aqueles clientes que não puderam 

atender, desta forma os clientes estarão de fato ativados. Isto serve para tentar evitar 

deslocamentos desnecessários por parte dos técnicos. Serve também para que sejam tomadas 

todas as referências possíveis da residência do cliente e, assim, os técnicos não tenham 

dificuldade de encontrar o local e sejam mais rápidos no deslocamento. 

A próxima alteração no processo consiste no hábito de se gerar um relatório de 

pendencias. Esta necessidade foi verificada ao longo do acompanhamento do trabalho. Foi 

possível perceber que algumas vezes os problemas ou casos particulares que ocorriam na rota 

do dia eram perdidos na mudança de turno, isto acabava fazendo com que a empresa não 

aprendesse com os próprios erros, gerando a necessidade de ter que lidar com os problemas 

recorrentes. Com o relatório de pendencias, foi possível resolver os problemas com base no 

trabalho em equipe e assim todos eram capazes de se prevenir, caso o problema voltasse a 

acontecer. 

 Não é o foco deste trabalho, mas foi notado também que anteriormente não era 

realizado dois procedimentos exigidos pela NET. As empresas prestadoras de serviço devem 

ter arquivados os documentos de identificação dos clientes, bem como os níveis de sinais no 

momento da instalação, para que seja possível provar que o técnico deixou tudo funcionando 

corretamente, quando fez a instalação. Portanto, foram incluídas essas duas tarefas no 

processo. 

 Uma tarefa importante incluída no processo foi o Quality. Esta tarefa é a ligação para 

o cliente no término da instalação, enquanto o técnico ainda está na casa do mesmo. Nesta 

ligação o Cop Tratativa perguntará se todos os serviços foram realizados de forma satisfatória, 

se todos os produtos estão funcionando, se toda a instalação foi feita de forma apropriada e 

escutará qualquer outro ponto levantado pelo cliente. Esta tarefa tem o objetivo de solicitar a 

correção de qualquer problema ainda com o técnico no local da instalação, evitando falhas 

futuras e evitando que o trabalho do técnico seja interrompido em qualquer outro momento, 

para a correção de uma falha que já poderia ter sido resolvida. 
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 Outro ponto importante de se destacar é que a tarefa “Finalizar processo de adesão e 

serviços” não é mais algo sem padrão, moldado pelas particularidades de cada dia. A tarefa 

agora tem objetivos claros e muito ligados à arvore de decisões criada. Ates de entrar na 

árvore de decisões, que foi a alteração mais importante deste processo, é importante explicar 

que foi criado um grupo no Whatsapp com a equipe da NET responsável pela equipe 

comercial. O grupo tem o objetivo de tratar as improdutivas do dia. Então todas improdutivas 

que forem irreversíveis internamente, devem ser reportadas nesse grupo. 

 A seguir serão explicados todos os casos tratados pela árvore de decisões, por código 

de baixa, começando pelos códigos 302, 306 e 308. 

 

 

 

Figura 16 – Processo para os códigos 302, 306 e 308. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As ordens baixadas com esses códigos, dificilmente são reversíveis. Um cliente que 

desiste do atendimento (código 302) deve ser tratado pelo setor comercial e não pelo setor de 

logística. Um caso de endereço divergente (código 306) pode ser interpretado como fraude 

pela NET, portanto só poderá ser instalado, quando o cliente fizer a correção do endereço no 

contrato. E um caso onde a instalação não poderá ser realizada de forma a garantir total 

qualidade do serviço (código 308), só poderá ser revertido em caso de um novo projeto de 

rede.  

Desta forma o processo envolve o Cop Noturno e a NET. O objetivo é informar esses 

casos irreversíveis de adesão e mudança de endereço (ME), para que a NET possa retirar os 

contratos dos agendamentos futuros. Assim é possível economizar tempo e garantir que só 

caiam na rota os contratos que tenham a possibilidade de serem baixados de forma produtiva. 

É um processo simples que trata de uma rota mais enxuta, reduzindo o índice de 

improdutividade. 

O próximo da árvore de decisões é referente aos problemas de falta de TAP (código 

205) e falta de MDU (código 206). TAP é uma estrutura localizada no poste e serve para a 

distribuição da rede entre as residências. MDU é uma estrutura que serve para a distribuição 

de rede em prédios. O modelo segue representado na figura a seguir. 
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Figura 17 – Processo para os códigos 205 e 206. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 No modelo é possível perceber que o processo tem início com a mesma tarefa do Cop 

Noturno de verificar as notas impossíveis do dia seguinte. Porem, neste caso, o problema deve 

ser reportado pelo Cop Adesão e Serviço aos técnicos de rede, para que se possa ter uma 

posição deles sobre o caso. Por se tratar de uma tarefa mais de controle do que operacional, o 

acompanhamento do resultado deve ser feito pela supervisão do Cop. 

 A seguir será tratada a decisão para a baixa de endereço não localizado (código 101). 
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Figura 18 – Processo para o código 101. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Novamente o processo tem inicio com o Cop Noturno, que atuará na prevenção das 

improdutivas desde o dia anterior. Inicialmente será feita uma dupla checagem, uma pelo Cop 

Noturno e outra pelo Cop Tratativa no dia seguinte, com o objetivo de esgotar as 

possibilidades de contato com o cliente e pegar as referencias necessárias para que o técnico 

chegue até o local da instalação. Vale a pana lembrar que em todas as etapas do processo, 

quando não é possível entrar em contato com o cliente por telefone, é deixada uma mensagem 

pelo Whatsapp e esse é o grande diferencial: a certeza do sucesso no contato com o cliente. 

Em seguida, deve ser visto no histórico de atendimento se aquele cliente já não foi 

atendido em alguma outra oportunidade. Caso já tenha sido, deve ser registrado a referencia 

do outro atendimento. A outra ação é verificar se é um cliente da loja, se for basta que seja 

verificado nos registros internos mais informações sobre o contrato. Caso não seja, é 

necessário encontrar quem é o vendedor, para conseguir as informações desejadas. Depois 

disso, começa um ciclo de tentativas de contato com o cliente até que o mesmo atenda. Na 

falta do contato, o processo volta para o anterior. 

Para os casos de cliente ausente (código 106), o processo é bem parecido. A ideia 

principal é garantir que o cliente esteja ciente da data e horário de atendimento. Portanto para 

este processo, a utilização do Whatsapp também se torna fundamental. A seguir é possível ver 

o modelo para a tomada de decisão do caso. 
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Figura 19 – Processo para o código 106. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O processo tem inicio da mesma forma que a tomada de decisão para o código 101. A 

particularidade deste é que o Cop Adesão e Serviço deve confirmar que o técnico está de fato 

na casa do cliente, caracterizando uma possível baixa por cliente ausente. Isto se faz 

necessário para evitar qualquer erro operacional. Novamente o Whatsapp é utilizado como 

uma ferramenta que garantirá a ciência do atendimento por parte do cliente. 

Por fim, resta a tratativa do caso de reagendamento (código 111), que como vimos 

anteriormente, nem sempre significa de fato um agendamento novo feito pelo cliente, mas 

pode também representar um agendamento não cumprido por falta de capacidade produtiva. 

Neste caso, temos um processo mais complexo envolvendo o Cop que cuida do Field, mais 

especificamente de visita técnica. O modelo pode ser entendido melhor na figura a seguir. 
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Figura 20 – Processo para o código 111. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O processo tem início com o Cop Noturno com a tarefa de deixar a rota do dia 

seguinte mais enxuta, para evitar a utilização do tempo do técnico de uma forma 

desnecessária. Em seguida, o processo toma a lógica de evitar uma nota improdutiva por falta 

de capacidade produtiva, pois caso o cliente queira de fato agendar uma nova data, não há 

nada a se fazer. Visto isso, o processo passa por duas verificações, para tentar de alguma 

forma remanejar a nota para um técnico que esteja ocioso. Na primeira verificação é analisado 

se existe algum técnico do próprio processo livre para fazer a nota em questão. Já na segunda 

verificação, é avaliada a disponibilidade de algum técnico de visita técnica para realizar a 
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nota. Não é a intenção que este fenômeno de solicitar o serviço de um técnico de manutenção 

se torne um padrão, mas em alguns casos a equipe precisa saber que é necessário. 

Desta forma o processo de adesão e serviços termina. É importante destacar alguns 

pontos. O primeiro é que ao final da verificação da arvore de decisões, caso a nota ainda seja 

improdutiva, o caso deve ser reportado no grupo do Whatsapp da NET antes de ser baixada. 

Isto porque o grupo é composto pela equipe comercial e ainda podem trabalhar como uma 

última chance de reverter a nota em produtiva. Outro ponto a se destacar é que, quando o 

processo foi apresentado ao Cop, todos tomaram conhecimento de todos os processos. Isso 

significa que o Cop Noturno sabe de todas as suas ações, no que se refere aos processos da 

arvore de decisões, em seu período de trabalho. 

 

 

5.2 MANUTENÇÃO 

 

 

Para o processo de manutenção, a lógica da busca por melhorias é diferente do 

processo de adesão e serviços. Em manutenção, o objetivo não é o aumento da produtividade 

em si. Aqui o maior gasto de energia é para garantir a certificação dos técnicos. Portanto, 

como já vimos, as melhorias vão girar em torno, principalmente, da redução do índice de 

revisita.  
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Figura 21 – Manutenção. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O primeiro ponto a se destacar é que agora o Cop tem um comportamento proativo em 

relação ao atendimento do técnico. A primeira tarefa é entrar em contato com o primeiro 

cliente da rota de cada técnico. Esta tarefa serve para evitar qualquer deslocamento 

desnecessário por conta que algum imprevisto. Assim é possível economizar tempo e 

gasolina. Como sempre, os clientes são ativados também pelo Whatsapp. Um outro ponto a se 

levantar é o maior contato do técnico com o Cop. Agora o técnico só baixa uma nota 

improdutiva depois da ação do Cop. No caso da nota produtiva, a tarefa seguinte é realizar o 

Quality. É importante destacar que aqui o Quality tem um objetivo diferente. Esta tarefa serve 

para que o cliente fique a vontade de ligar para a base, caso tenha algum problema, evitando a 

ligação para a central e, por consequência, diminuindo o índice de revisita. Nesta ligação é 

informado ao cliente o numero para contato com o Cop, bem como a facilidade de 

comunicação pelo Whatsapp. Da mesma forma como acontecia antes, todas as ordens devem 

ser registradas na planilha de controle. 

Uma novidade no processo é que o Cop Tratativa não trabalhará mais de forma 

independente. Este estará dinamicamente ligado ao processo com base em uma verificação de 

prioridade. A prioridade sempre será da nota improdutiva do dia. Quando não houver 

improdutivas do dia para tratar, será feito a tratativa do mês. O processo fica claro na figura a 

seguir. 
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Figura 22 – Tratativas do mês. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 Agora o processo não depende mais de um controle externo da NET. Toda a matéria 

prima para o trabalho é encontrada nos registros dos controles internos. É importante explicar 

que agora todos os contatos são feitos pelo Whatsapp, só é perdido o tempo com ligações para 

os clientes que realmente possuem algum problema para ser resolvido e para aqueles que de 

fato irão atender. Desta forma a tratativa leva bem menos tempo. 

 Outro ponto é que agora foi criada uma planilha para agendamento interno, com o 

objetivo de organizar a equipe. Isso faz com que os agendamentos não caiam o esquecimento 

e de fato sejam executados. Cada agendamento interno cumprido é uma revisita evitada. O 

responsável pelo cumprimento é o Cop Tratativa. Responsabilizar alguém para isso faz com 

que a cobrança interna aumente e melhore o compromisso com o trabalho em equipe. 
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5.3 DESCONEXÃO 

 

 

Antes das alterações no processo de desconexão, foram feitas algumas correções 

burocráticas e sistêmicas, com o intuito de tornar o processo mais enxuto e fluido. 

Primeiramente, todos os técnicos foram treinados para usar o Field. Agora, portanto, os dois 

técnicos fazem Field e backlog. Outra alteração foi que agora o responsável pelo controle de 

operações é um estagiário, que aqui será chamado de Cop Desconexão. Tomadas estas 

observações, o processo já pode ser melhor explicado pela figura a seguir. 

 

 

Figura 23 – Processo de Desconexão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O processo ainda tem início com os técnicos entregando s equipamentos retirados no 

dia anterior no almoxarifado. Porém agora existe uma comunicação melhor entre os setores e 

o almoxarifado manda o próprio registro para o Cop. Essa alteração além de evitar o 

retrabalho, também evita possíveis erros de digitação, já que o almoxarifado faz o registro por 

bipador de estoque e não manualmente. Com esse registro, o Cop pode fazer o seu controle 

interno de uma forma fidedigna.  

A próxima tarefa tem por objetivo avaliar a planilha de tratativa da TEL. 

Anteriormente foi visto que a falta desse controle acabava fazendo com que alguns 

equipamentos não fossem desatrelados do contrato do cliente e, por consequência, não fossem 

recebidos pela empresa estudada, apesar de ter feito a retirada. Depois disso, a tarefa do Cop 

se divide em duas paralelas. A primeira é a verificação do email, pois hora ou outra chegavam 

solicitações prioritárias pela central da NET. E a outra é a mais importante de todas para o 

processo: os agendamentos. Para isso foi feito um estudo separado, tentando definir qual o 

melhor método para desempenhar a tarefa. 

Antes de continuar, é importante ressaltar que a tarefa de sentar e ligar para todos os 

clientes de uma lista em busca de agendamentos é um procedimento exigido pela NET. Toda 

a tarefa é feita em uma planilha compartilhada com a equipe de retiradas da NET e tem um 

acompanhamento em tempo real. Portanto, foi feito um estudo a parte para justificar 

matematicamente a alteração deste projeto. 

Ao longo de algumas semanas, dois funcionários foram postos para fazer esta tarefa de 

agendamentos e os resultados foram acompanhados. O primeiro funcionário foi acompanhado 

por 15 dias e o resultado está no quadro a seguir. 
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Quadro 7 –Análise das variáveis de desconexão. 

Dias Número de 

ligações 

Total de 

agendamentos 

Total de 

retirados 

1 99 0 0 

2 94 2 2 

3 93 7 3 

4 105 4 4 

5 101 3 3 

6 89 7 4 

7 110 0 0 

8 105 6 6 

9 96 5 3 

10 111 3 3 

11 104 4 2 

12 90 2 2 

13 99 4 4 

14 106 4 4 

15 103 2 2 

Média 100,3333333 3,533333333 2,8 

 

Fonte: Coletado pelo autor. 

 

Neste quadro, é possível ter uma ideia das variáveis envolvidas no processo de 

agendamento estudado. É possível reparar que aproximadamente 100 ligações geravam um 

total de 3,5 agendamentos e 3 de fato eram retirados, em média. Sempre lembrando que a 

variável que queremos maximizar aqui é a “total de retirados”. Para que fique mais claro a 

ideia, a tabela abaixo mostra a correlação entre as variáveis. 
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Tabela 1 – Correlação entre variáveis. 

 

Número de 

ligações 
Total de agendamentos 

Total de 

retirados 

Número de ligações 1 
  

Total de 

agendamentos 
-0,326024942 1 

 

Total de retirados -0,019980709 0,790707386 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 Na tabela vemos que a maior correlação é do número de agendamentos com o total de 

retiradas e que um número maior de ligações não implica necessariamente em um numero 

maior de equipamentos retirados. Portanto, para aumentar o total de retirados, deve ser 

aumentado o total de agendamentos. 

 O segundo funcionário teve o seu trabalho acompanhado por uma semana e o 

resultado é descrito no quadro a seguir. 
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Quadro 8 –Análise das variáveis de desconexão. 

Dias 
Número de 

ligações 

Total de 

agendamentos 

Total de 

retirados 

1 78 0 0 

2 57 1 1 

3 7 0 0 

4 40 0 0 

5 104 0 0 

6 146 0 0 

7 31 0 0 

Total 463 1 1 

 

Fonte: Coletado pelo autor. 

 

 

Neste caso, fica claro o tempo perdido fazendo ligações e o aproveitamento quase nulo 

da operação. Portanto a tarefa foi modificada com o intuito de se ter mais agendamentos. 

Agora ao invés de ligar para todos os clientes, todos os contatos foram importados 

automaticamente para uma conta no Whatsapp. Em seguida, todos os clientes recebiam uma 

mensagem padrão para a tratativa de retiradas. Desta forma o Cop Desconexão só precisa 

ligar para quem de fato respondeu ou apresenta o status de online, ou seja, não será perdido 

tempo com os clientes que não atendem o telefone, com os clientes que já tiveram os 

equipamentos retirados em uma outra oportunidade e a operação terá um processo mais 

enxuto. 

Além desta alteração na tarefa de agendamento, ainda houve um aproveitamento da 

tratativa do D-1. Agora, as particularidades observadas nesta etapa eram utilizadas para fazer 

uma rota do dia seguinte para os técnicos utilizarem. Isso reduz o índice de improdutividade 

no processo de desconexão, consequentemente aumentando o número de equipamentos 

retirados. Por fim era enviada a planilha de controle para que a TEL possa desatrelar. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 ADESÃO E SERVIÇO 

 

 

O processo de adesão e serviço é o mais acompanhado da empresa, portanto foi 

possível verificar os resultados imediatos e os resultados do fechamento do mês de maio. Os 

resultados imediatos foram aqueles percebidos logo no fechamento do mês de março e as 

evidências podem ser verificadas nas figuras que seguem. 

 

 

 

Figura 24 – Produtividade em março. 

Fonte: Dados da empresa. 

 

35% 

65% 

Produtividade em Março 

Improdutivo Produtivo
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Figura 25 –Códigos recorrentes em março. 

Fonte: Dados da empresa. 

  

 

Já é possível perceber em março que a produtividade passou de 59% para 65% e que 

houve uma diminuição na incidência dos códigos recorrentes. Como uma forma comparativa, 

o quadro a seguir mostra o percentual alterado. O quadro é composto por duas colunas com o 

número do código e a quantidade registrada em janeiro (antes) e em março (depois). Nele é 

possível verificar que o único código que teve um aumento foi o 302, que representa a 

desistência do cliente, ou seja, um código que não é de controle do Cop. 
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Quadro 9 –Comparativo entre janeiro e março. 

 

Antes Depois Porcentagem 

101 31 101 18 58,06% 

106 72 106 43 59,72% 

111 82 111 43 52,44% 

205 14 205 5 35,71% 

206 7 206 1 14,29% 

302 21 302 30 142,86% 

306 24 306 16 66,67% 

308 7 308 2 28,57% 

Outros 63 Outros 45 71,43% 

 

Fonte: Coletado pelo autor. 

 

 

É importante verificar que os resultados se mantiveram ao longo do semestre. A seguir 

serão mostrados os resultados do fechamento do mês de maio. 

 

 

 
 

Figura 26 –Códigos recorrentes em maio. 

Fonte: Dados da empresa. 
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Figura 27 – Produtividade em maio. 

Fonte: Dados da empresa. 

 

 

É possível observar que, com o passar do tempo, não só a produtividade aumentou, 

mas o problema com os códigos recorrentes também diminuiu. Isto é possível verificar, 

notando que agora o somatório dos outros códigos de baixa está maior do que os códigos mais 

recorrentes. 

 

6.2 MANUTENÇÃO 

 

 

Em manutenção os resultados serão medidos através da certificação os técnicos.  

Primeiramente foi feita uma análise, para verificar os resultados com relação aos códigos de 

baixa mais recorrentes. A análise foi feita logo com o fechamento de fevereiro, para constatar 

os efeitos imediatos da aplicação do novo modelo. As evidências podem ser observadas na 

figura e no quadro comparativo a seguir. 
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Figura 28 – Códigos recorrentes de VT em fevereiro. 

Fonte: Dados da empresa. 

 

 

 

 

Quadro 10 – Comparativo entre janeiro e fevereiro. 

 

Antes Depois Porcentagem 

101 9 101 3 33% 

106 28 106 19 68% 

 

Fonte: Coletado pelo autor 

 

Como pode ser observado nos dados apresentados, os códigos mais recorrentes 

tiveram uma incidência menor no mês de fevereiro. Esta melhoria, associada a uma tratativa 

mais eficiente dos clientes da base, proporcionou um resultado melhor, com relação às outras 

regiões, no final do mês de fevereiro.  
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Quadro 11 – Resultado dos indicadores no mês de fevereiro. 

Atualizado até: 23/02/2017     

Assistência Técnica CERTIFICADOS LOG_VT 

REGIÃO FEVEREIRO FEVEREIRO 

Campos 75,00% 1,52% 

Macae 7,69% 2,38% 

Rio Das Ostras 28,57% 2,12% 

Norte Fluminense 32,14% 2,15% 

 

Fonte: Disponibilizado pela NET. 

  

 

O que se pode observar é que a empresa se posicionou melhor competitivamente, 

quando comparado ao resultado de janeiro. Como pode ser visto no quadro, a empresa ficou 

com os dois indicadores com um resultado melhor do que o de Macaé. O quadro abaixo 

mostra os efeitos de um fenômeno ocorrido em março. O fenômeno foi a aquisição da Blue. 

Tal empresa não possuía os mesmos controles da NET, o que acabou acarretando na 

incorporação dos resultados ruins que a empresa venha apresentando. Isto gerou uma 

translação nos indicadores das empresas de todas as regiões. Porém é possível notar que, 

mesmo com a queda no padrão dos indicadores, a empresa estudada foi a que melhor se 

posicionou em relação às demais. Apresentou o maior número de técnicos certificados e a 

menor incidência de Log. 
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Quadro 12 –Resultado dos indicadores no mês de março. 

Atualizado até: 29/03/2017     

Assistência Técnica CERTIFICADOS LOG_VT 

REGIÃO MARÇO MARÇO 

Campos 14,29% 4,63% 

Macae 13,33% 4,92% 

Rio Das Ostras 14,29% 4,29% 

Norte Fluminense 13,89% 4,71% 

 

Fonte: Disponibilizado pela NET. 

6.3 DESCONEXÃO 

 

 

Desconexão foi o último processo a ser acompanhado, atingindo seu ápice apenas em 

março. A evidência do resultado é destacada no quadro que segue. 
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Quadro 13 –Quantidade de retiradas realizadas por mês. 

Mês 
Quantidade de 

Retiradas 

MAR 219 

ABR 280 

MAI 300 

JUN 164 

JUL 311 

AGO 388 

SET 394 

OUT 276 

NOV 288 

DEZ 330 

JAN 418 

FEV 394 

MAR 703 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 

 

 

 

 

Figura 29 – Representação gráfica do Quadro x. 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 
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Como pode ser observado na figura, março teve um resultado muito acima dos já 

atingidos anteriormente, chegando aos 703 equipamentos retirados na região de Rio das 

Ostras. No quadro abaixo é possível fazer a análise comparativa de custos da operação a partir 

do novo quadro de funcionários. 

 

Quadro 14 –Análise de custos. 

Custos 

Funcionário Salário 

Cop 

Desconexão 

R$      

900,00 

Técnico Field 
R$   

2.500,00 

Técnico 

Backlog 

R$   

2.500,00 

Total 
R$   

5.900,00 

Total pago 

pela NET por 

equipamento 

retirado 

R$         

15,00 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela empresa. 

 

 

 

Neste quadro está sendo considerado agora apenas o estagiário que trabalha no Cop, 

gerando o resultado de 703 equipamentos retirados. Agora, com os custos reduzidos e com os 

ganhos maximizados, a operação, com base nos cálculos hipotéticos, lucra cerca de R$ 

4645,00. Este cálculo quantifica, em termos comparativos, a melhoria do processo implantado 

com reação ao que existia antes. É importante deixar claro também como o processo foi útil 

para a economia de tempo na operação. O processo que antes era desempenhado por dois 

funcionários, agora consegue ser acompanhado apenas por um estagiário, de uma forma mais 

eficiente. 
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6.4 ANÁLISE GERAL 

 

 

De uma forma geral, nos tópicos anteriores, foram apresentadas as melhorias 

resultantes do processo aplicado, a partir da implantação da comunicação instantânea. Porém, 

do ponto de vista acadêmico, é importante explicar as dificuldades identificadas com o 

decorrer do projeto. Foi possível notar que ao longo do semestre, o acompanhamento de um 

determinado processo acabava levando a uma queda na qualidade de outro. È possível citar 

por exemplo o processo de desconexão. Depois que os processos  e novos métodos foram 

completamente implantados, a desconexão deixou de ter um acompanhamento rígido em 

tempo real, pois o processo mais importante da empresa é adesão e serviços. Os resultados 

podem ser observados nos dados que seguem. 
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Quadro 15 –Quantidade de retiradas realizadas. 

Mês Quantidade de 

Retiradas 

MAR 219 

ABR 280 

MAI 300 

JUN 164 

JUL 311 

AGO 388 

SET 394 

OUT 276 

NOV 288 

DEZ 330 

JAN 418 

FEV 394 

MAR 703 

ABR 584 

MAI 561 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 
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Figura 30 – Representação gráfica do Quadro x. 

Fonte: Dados disponibilizados pela NET. 

 

 

De acordo com os dados, é possível perceber que, apesar de nunca ser menor do que o 

apresentado anteriormente, o numero de retiradas reduz quando comparado ao numero de 

março. Como o único processo acompanhado depois da melhoria foi o de adesão e serviço, o 

processo de manutenção também apresentou uma queda considerável na qualidade. Apesar de 

não ter sido o pior colocado, é notável a queda no número de técnicos certificados e no 

aumento do Log. 

 

Quadro 16 –Resultado dos indicadores no mês de Abril. 

Atualizado até: 26/04/2017   

Assistência Técnica CERTIFICADOS LOG_VT 

REGIÃO ABRIL ABRIL 

Campos 14,29% 3,65% 

Macae 5,26% 6,19% 

Rio Das Ostras 11,11% 10,09% 

Norte Fluminense 9,52% 6,14% 

Fonte: Disponibilizado pela NET. 
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Como já foi relatado, a empresa nunca foi governada através de uma visão por 

processos, as tarefas simplesmente eram adaptadas de forma variável a cada nova exigência. 

O primeiro contato da empresa com processos, foi através deste trabalho, que fez um estudo 

interno detalhado e acabou por gerar melhorias processuais, porém para muito autores isto 

não é o suficiente. Falta na empresa o que a literatura chama de governança corporativa 

orientada por processos, que, segundo Orlickas (2010) nada mais é do que uma forma da 

empresa compreender que precisa de ferramentas e processos adequados e chegar a conclusão 

de que isso trará uma mudança cultural em toda a sua estrutura. O autor ainda acrescenta 

explicando que quanto aos processos de negócios, quando otimizados, podem assegurar a 

competitividade das empresas no mercado, tendo uma capacidade maior na tomada de 

decisão. Ou seja, falta na empresa algo que dê continuidade ao projeto de melhoria 

implantado, fazendo com que a empresa funcione de uma maneira mais orgânica. 

 É importante lembrar que este não compõe os objetivos do trabalho, mas foi um ponto 

relevante observado durante o desenvolvimento do projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As evidências mostradas no desenvolvimento do trabalho mostram que os objetivos 

foram cumpridos. Todos os processos na situação atual foram modelados, permitindo uma 

analise mais aprofundada das deficiências processuais. A partir das deficiências, foi pensado 

um novo modelo processual, usando como auxílio a aplicabilidade das soluções levantadas no 

referencial teórico e, por fim, o processo foi aplicado na empresa. Isto permitiu uma melhoria 

na fluidez de informações da empresa, quando comparada a situação inicial. 

No processo de adesão e serviços, o novo modelo facilitou a comunicação prévia com 

os clientes, garantindo a presença na hora e data da instalação. Viabilizou também a criação 

de uma árvore de decisões, que poderia ser utilizada de uma forma ágil e eficaz, com o intuito 

de reduzir o índice de improdutividade. Também foi possível padronizar certas etapas do 

processo que antes sofriam com a alta variabilidade nas operações. No geral, pequenas 

melhorias resultaram em uma maior produtividade e eficiência comunicativa no processo que 

mais gera receita para a empresa. 

No processo de manutenção, o novo modelo aumentou a comunicação com os clientes 

com problemas técnicos, o que acabou proporcionando a possibilidade de criar um sistema de 

visitas técnicas internas, melhorando a satisfação dos clientes e diminuindo o índice de 

revisita. Este fenômeno acarretou no aumento de técnicos certificados, o que acaba 

construindo uma imagem melhor da empresa com relação a NET e acaba atribuindo uma 

maior vantagem competitiva com relação às demais empresas de outras regiões que atuam na 

mesma categoria. 

Já no processo de desconexão, graças a um método de contato mais eficiente com o 

cliente para realizar os agendamentos, foi possível aumentar consideravelmente o número de 

equipamentos retirados no mês com um processo que exige um tempo e um quadro de 

funcionários menor para um resultado melhor. Para este processo, como foi possível constatar 

nas analises, foi revertido um quadro de prejuízo, tornando o processo rentável para a 

empresa. 

A partir das análises realizadas no trabalho, foi possível perceber que o problema com 

a ineficiência no fluxo de informações na empresa foi contornado utilizando melhorias criadas 

desde simples alterações metodológicas até a visão sistêmica, analisando a relação de cada 

tarefa na construção dos processos. Com isso, os resultados evidenciados pelo trabalho muito 

se assemelham com as metas propostas por Parra e Pires (2003), pois foi possível observar 
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uma maior vantagem competitiva da empresa, quando comparada aos resultados obtidos pelas 

empresas de Macaé e Campos dos Goytacazes. É notável também a redução dos custos, com 

um processo mais enxuto de desconexão, fazendo com que o trabalho pudesse ser 

desempenhado por um quadro menor de funcionários em uma jornada reduzida de trabalho 

com mais eficiência. Também foi possível verificar uma maior lucratividade, dada a maior 

produtividade conquistada no processo de desconexão. E, por fim, é notável o melhor 

relacionamento com o cliente, como o autor também propõe como meta, dadas as novas 

formas com uma eficiência maior nas tratativas nos processos de adesão e serviços e no 

processo de manutenção. 

No que se refere a utilização de mensagens instantâneas como solução para melhorias 

na comunicação, foi possível perceber resultados semelhantes aos observados por Koga et al. 

(2006) na análise da implantação das mensagens instantâneas na Microsoft. O autor ressaltou 

como benefícios a maior velocidade da comunicação, aumento na produtividade e qualidade 

das informações. De maneira parecida este trabalho mostrou que a comunicação instantânea 

utilizada auxílio em um novo processo, muito contribuiu para as melhorias internas 

desenvolvidas na empresa. O novo método trouxe resultados positivos em todos os processos 

estudados, garantindo uma melhor posição da empresa no mercado, uma maior produtividade, 

um melhor aproveitamento do tempo de cada funcionário e, consequentemente, uma melhor 

competitividade. 

É notável também a semelhança da aplicação de melhorias no fluxo de informações 

para integrar setores, quando comparamos o trabalho realizado com o caso reportado por 

Silva et al. (2008) de falta de integração entre as informações registradas pelo caixa e o 

estoque, que inviabilizava um estudo mais detalhado de demanda. Esta semelhança é mais 

forte quando analisamos a posição do almoxarifado com relação ao COP no processo de 

desconexão da situação atual. A falta de conexão entre estes setores, além de não permitir 

uma analise mais aprofundada sobre as retiradas de equipamentos, ainda criava a necessidade 

de um registro a mão do COP, que levava a várias falhas operacionais. 

É bem verdade que o novo modelo não apresenta apenas benefícios. Com relação ao 

uso da comunicação instantânea, por exemplo, existe, apesar de minimamente, a reclamação 

de alguns clientes devido a maneira informal da abordagem. No início também foi detectado o 

problema relatado por Hu (2002) de funcionários de dispersando da operação com assuntos 

pessoais, porém não houve resistência na implantação por parte da empresa. Apesar dos 

problemas administrativos internos, o trabalho mostrou que a utilização da comunicação 

instantânea, como auxílio, pode ser uma boa opção para melhoria na eficácia do fluxo de 
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informações tanto interna quanto externamente. Foi possível perceber que a literatura 

apresenta um conteúdo não muito vasto relacionando a melhoria na comunicação externa e a 

visão por processos, então uma boa sugestão para estudos futuros é verificar as dificuldades 

apontadas por Hu (2002), ou contextualizar essas dificuldades com a realidade tecnológica 

que vivemos no ano de 2017. Outra sugestão é que as melhorias verificadas na literatura, 

geradas por um melhor fluxo de informações, geralmente são circunstanciais. Talvez seria 

interessante academicamente um estudo padronizando o pensamento de fluxo de informações 

e a gestão de processos de negócios. 
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