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RESUMO
Este projeto de conclusão de curso é um estudo e proposição de um projeto organizacional
para auxílio na gestão de uma empresa de pequeno porte que consistiu na elaboração de
um modelo particular para a mesma, com base nas principais literaturas de projeto
organizacional, incluindo os autores Kates e Galbraith, criadores do Modelo Estrela, que
foi fortemente usado como alicerce. O principal objetivo do projeto foi elaborar
procedimentos para controle das práticas internas e, para tal, foram realizados o
mapeamento dos processos da organização, a avaliação e alinhamento da estratégia
organizacional, desenvolvimento de critérios estratégicos, definição e alinhamento da
estrutura organizacional, modelagem dos processos na situação futura, definição dos
cargos necessários a organização e elaboração de um manual de procedimentos
padronizados. Com isso, pode-se ponderar uma nova estratégia para a organização,
realizar melhorias nos processos de suporte existentes na organização, criar novos
processos necessários ao alcance das novas metas estratégicas, definir cargos, atribuições
e competências de cada colaborador, criar um sistema de incentivos ao colaborador e
treinar e instruir melhor os funcionários com a utilização do manual de procedimentos
operacionais padronizados.
Palavras-chave: Projeto Organizacional. Micro e Pequenas Empresas. Modelo Estrela.
Procedimento Operacional Padrão.
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ABSTRACT
This course completion project is a study and proposition of an organizational design to
aid in the management of a small business that consisted in the elaboration of a particular
model for it, based on the main literature of organizational design, including the authors
Kates And Galbraith, creators of the Star Model, which was heavily used as a foundation.
The main objective of the project was to elaborate procedures to control internal practices.
For this purpose, a series of actions were carried out, such as mapping the organization’s
processes, organizational strategy evaluation and alignment, development of strategic
criteria, definition and alignment of the organizational structure, process modeling in the
future situation, definition of the necessary positions at the organization and elaboration
of a manual of standardized procedures. With this in mind, a new strategy could be
considered for the organization, improvements in existing support processes in the
organization, creation of new processes necessary to reach new strategic goals, defining
positions, assignments and competencies of each employee, creating an incentive system
to the employee and to train and better educate the staff using the standard operating
procedures manual.
Keywords: Organizational Design. Micro and Small Business. Star Model. Standard
operational procedure.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Segundo Russo (2002, p.26), “a viabilidade de uma pequena empresa está

estruturada na figura do empresário – o empreendedor – pois ele é o ponto central que
determinará ou não o sucesso do empreendimento”. O empreendedor muitas vezes
desenvolve uma atividade lucrativa e mesmo sem ter o conhecimento administrativo
necessário para gerir o empreendimento, tenta executar todas as funções da organização.
A limitação deste profissional é também a barreira de crescimento da entidade.
As micro e pequenas empresas, no Brasil, historicamente, ainda têm um
índice de mortalidade precoce relevante, como mostra a pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) sobre a demografia das empresas, publicada em
2015. A pesquisa revela, entre outras coisas, o declínio no número de empresas nascidas
em 2009, até o ano de 2013 e conclui que após quatro anos de inseridas no mercado, mais
da metade das empresas (52,5%), não sobreviveram. Vale ressaltar que a queda de 12,1%
no segundo ano e a de 17,7% no terceiro ano, somam juntas 29,8% do total. Esse fato
corrobora que as organizações não estão livres das consequências da não
profissionalização da gestão, mesmo após alguns anos de funcionamento. O não
investimento em uma gestão que possa programar e realizar o planejamento, a
implementação e o controle dos processos chaves e formalidades da empresa, pode
acarretar na diminuição dos lucros e levar, inclusive, a morte da instituição.
Ferreira et al. (2012, p.29) ressaltam que “não há uma uniformidade na
definição do conceito de falência, para o qual existem pelo menos 5 definições (...)”, ainda
assim, a falta de competência gerencial e a inexperiência no ramo dos negócios estão
entre os principais fatores associados à mortalidade das organizações.
Para Morais (2005) as organizações são, independente da área de atuação de
cada uma, do tamanho e de tantas outras variáveis, constituídas por dois ambientes que
precisam sempre estar alinhados. O primeiro, aberto ou externo, é o contato da
organização com o mercado, clientes, fornecedores e demais stakeholders. O segundo,
fechado ou interno, também dito ambiente organizacional, serve de estrutura básica para
coordenar seu funcionamento.
Nesse contexto, o alinhamento necessário entre os dois ambientes requer a
existência de um diálogo recorrente, ou seja, qualquer mudança sensível no mercado,
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alteração na cadeia produtiva ou crescimento substancial da organização demanda uma
resposta do setor interno.
As ações do setor interno podem ser entendidas como medidas de controle, o
termo controle interno, segundo Morais, “é usado para descrever procedimentos e práticas
internas relacionadas aos objetivos da organização” (MORAIS, 2005, p.29). Da Silva
(2007, p.26) diz que:
As ações do controle interno estão compreendidas em um plano de
organização, com a segregação de funções e a determinação de
responsabilidades; um sistema de autorização e procedimentos de escrituração
que ofereçam controle eficaz sobre os itens do patrimônio; práticas salutares
na execução das tarefas e funções atribuídas aos departamentos da empresa e
mão de obra qualificada para o cumprimento de suas atribuições.

Em suma, o controle busca criar padrões operacionais que ditam como as
atividades serão desempenhadas, de forma que assegure a interlocução com os sistemas
de qualidade.
1.2

PROBLEMA DE PESQUISA
É comum se observar micro e pequenas empresas serem administradas por

seus criadores, mesmo que esses não tenham formação profissional na área. A experiência
adquirida por esses profissionais ameniza, até certo ponto, essa situação. Nesses casos, as
tomadas de decisão acabam acontecendo através da intuição deste profissional. Porém,
questões relativas a planejamento e gestão das áreas burocráticas e administrativas,
requerem uma base de dados confiável e uma metodologia criteriosa para evitar possíveis
falhas nesses processos. (DORNELAS, 2007)
Diante do exposto acima, esse trabalho visa concentrar-se na seguinte
questão: como a organização e padronização das práticas gerencias internas auxiliam na
gestão de uma empresa de pequeno porte prestadora de serviços no setor de
telecomunicações?
1.3

OBJETIVOS
Este projeto tem como objetivo geral apresentar uma proposição de projeto

organizacional para o controle das práticas de gestão interna da organização objeto de
estudo deste projeto.
Para atingir o objetivo geral, os objetivos intermediários são:
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•

Identificar os processos chaves da organização;

•

Analisar os processos atuais para averiguar se há a necessidade de modelagem e
proposição de novos processos;

1.4

•

Analisar os modelos de referência para projeto organizacional;

•

Desenvolver um modelo para delineamento da organização;

•

Avaliar e alinhar a estratégia organizacional;

•

Desenvolver critérios estratégicos;

•

Definir e alinhar a estrutura organizacional;

•

Modelar os processos da situação futura;

•

Arquitetar os cargos necessários à organização;

•

Desenvolver um Manual de Procedimentos Operacionais.
JUSTIFICATIVA
Neste tópico podem ser vistos argumentos que atestam a importância do

presente projeto.
1) Relevância profissional
Pode-se destacar a importância das micro e pequenas empresas no Brasil, segundo
Lombardi (2010, on-line):
As micro e pequenas empresas, no Brasil, alcançam a cada ano uma maior
participação na economia, ficando próxima dos 90% do total de empresas
segundo o IBGE (2004), se destacando como grandes geradores de emprego e
renda, contribuindo assim, de forma crescente com o aumento do PIB.

Em um cenário de mercado global, essa pesquisa se mostra importante visto os
dados já expostos sobre a mortalidade das empresas de pequeno porte no Brasil. Dessa
forma, mesmo não se tratando de um assunto novo, a gravidade do problema ainda
credencia a pesquisa a mostrar outras abordagens.
Já no cenário específico, apesar de estar a aproximadamente 13 anos no mercado,
a empresa alvo deste projeto não possui gestão profissional e somando-se esta conjuntura
à grave crise econômica que o país enfrenta, faz-se necessária também, para fins de
continuidade e saúde financeira, uma melhor gestão interna da organização, visando a
diminuição dos custos com desperdícios, retrabalho, perda de prazos de pagamento que
acarretam em pagamento de juros, ociosidade, etc.
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Este trabalho, além de importante e oportuno à empresa, é também viável. A
empresa proverá ao aluno livre acesso às informações necessárias. Vale ressaltar que o
projeto e sua possível aplicação não necessitarão de altos investimentos por parte da
empresa, por se tratar de um projeto de estruturação de interna a organização.
2) Relevância acadêmica
O projeto contará com a utilização de ferramentas importantes da engenharia
de produção como o mapeamento de processos, mas também, de forma a adicionar
conhecimento a este projeto e também a comunidade acadêmica, prevê-se a utilização de
áreas relevantes no mundo dos negócios como as áreas de administração e contabilidade.
Assim como dentro de organizações reais, essas disciplinas se complementam e formam
a mão de obra necessária para gestão eficiente de parte da empresa.
1.5

DELIMITAÇÃO DO PROJETO
Este projeto delimitou-se ao estudo das principais literaturas de modelos

organizacionais e temas conexos a fim de desenvolver um projeto organizacional
particular à organização estudada, empresa com sede no estado do Rio de Janeiro, no ano
de 2017.
1.6

ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está estruturado em cinco capítulos assim dispostos:
Capítulo 1: Introdução – apresenta a contextualização, problema de pesquisa,
objetivos geral e específico, justificativa delimitação da pesquisa e estrutura do
trabalho
Capítulo 2: Revisão Bibliográfica – Traz as principais definições sobre organizações,
projeto organizacional, modelos organizacionais, estruturas organizacionais e
processos.
Capítulo 3: Metodologia – Define os procedimentos tomados para alcance dos
objetivos do projeto. Contém os tópicos de classificação da pesquisa, metodologias
para levantamento bibliográfico, metodologia de execução do projeto e a metodologia
de design science research.
Capítulo 4: Aplicação do método de projeto organizacional proposto – Capítulo que
se destina a execução do método desenvolvido na organização. Inclui os tópicos de
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apresentação da organização estudada, análise do cenário atual da organização e as
fases de aplicação do método.
Capítulo 5: Conclusões – Trás as análises decorrentes do projeto como um todo,
apresenta os tópicos de conclusões gerais, críticas e limitações a execução do projeto
e o de sugestões para trabalhos futuros.
Além desses tópicos, este trabalho ainda apresenta as Referências Bibliográficas e o
apêndice.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo serão expostos conceitos e definições, baseados na literatura

existente, necessários ao completo entendimento do tema abordado. Inicialmente dar-seá a discussão sobre o projeto organizacional ou organizational design ou ainda
organizational architecture, posteriormente, poderão ser vistos conteúdos sobre as
estruturas organizacionais e por fim, sobre a temática de gerenciamento de processos.
2.1

A ORGANIZAÇÃO
“As organizações são unidades sociais (ou agrupamentos humanos)

intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos”
(ETZIONI, 1972, p. 9). Ainda segundo o mesmo autor, as organizações podem ser
definidas como:
i.

divisões de trabalho, poder e responsabilidades de comunicação,

que não são casuais ou estabelecidas pela tradição, mas planejadas
intencionalmente a fim de intensificar a realização de objetivos específicos;
ii.

a presença de um ou mais centros de poder que controlam os

esforços combinados da organização e os dirigem para seus objetivos; esses
centros de poder precisam, também, reexaminar continuamente a realização da
organização e, quando necessário reordenar sua estrutura, a fim de aumentar
sua eficiência;
iii.

substituição do pessoal, isto é, as pessoas pouco satisfatórias

podem ser demitidas e designadas outras pessoas para as suas tarefas. A
organização também pode recombinar seu pessoal, através de transferência e
promoções. (ETZIONI, 1972, p. 10)

Kates e Galbraith (2007) destacam que organização pode ser um termo
genérico que pode se referir a toda à empresa ou somente uma parte dela, pode ser também
milhares de pessoas ou apenas um grupo.
Goldstein (2014), acredita que as organizações têm como objetivo a conquista
de resultados financeiros enquanto que “encanta” os vários stakeholders envolvidos:
colaboradores, clientes, acionistas, etc.
Arrow (1974, apud COSTA, 2004, p.1), define organização como “uma
maneira de atingir os benefícios da ação coletiva em situações em que o sistema de preços
falhe.” Nesse contexto, a organização visa os benefícios da produção em conjunto, ou
seja, uma situação em que sozinho, o empreendedor não teria vantagens.
Em seu livro Organizações: Teoria e Projetos, Daft (2010, p. 11) define
6

organização como “entidades sociais que são direcionadas por objetivos, projetadas como
sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados que estão ligados ao
ambiente externo.”
2.2

PROJETO ORGANIZACIONAL
Neste ponto é importante diferenciar projeto organizacional da estrutura

organizacional, a estrutura é, principalmente, a caracterização da hierarquia institucional,
dos níveis de subordinação e uma padronizada visualização das incumbências de cada
colaborador. (EISOLD, 2009)
Outro ponto onde devemos dedicar muita atenção é que tanto o projeto
organizacional, quanto a estrutura organizacional, são funções diretas da estratégia
escolhida para cada empresa, ou seja, o formato de gerenciamento da companhia é
dependente da direção estratégica tomada em seu planejamento.
Para Kates e Galbraith (2007, p.1) o projeto organizacional é “o processo
deliberado de configurar estruturas, processos, sistemas de recompensa e práticas de
pessoas para criar uma organização efetiva capaz de alcançar suas estratégias de
negócio.” Ainda segundo o mesmo autor, “um dos principais propósitos do projeto
organizacional é alinhar motivações individuais com os interesses da organização e tonar
mais fácil para os funcionários tomar as decisões corretas a cada dia.” (KATES e
GALBRAITH, 2007, p. 2)
Segundo Costa (2004), na prática, quando se escolhe o projeto organizacional
de uma companhia, está sendo determinado como cada tarefa será dividida, o tipo de
relação que os funcionários terão entre si e de que forma a informação circulará dentro
da rede.
2.3

MODELOS DE PROJETO ORGANIZACIONAL
Segundo Vivas, Lippi e Muniz (2013, p. 55), “Nadler et al. (1994) observam

a procura crescente por modelos de referência ou metodologias de projeto organizacional
tendo em vista a necessidade de adequação às mudanças na forma de se interpretar as
relações organizacionais e, consequentemente, representa-las”.
A seguir, serão dispostas as principais concepções de modelos
organizacionais segundo os seus autores, porém, vale ressaltar a ausência do modelo de
Mintzberg, autor relevante neste âmbito, devido a desproporcionalidade do tamanho das
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organizações alvo deste modelo e do tamanho da organização estudada.
2.3.1

O Modelo Estrela
O modelo apresentado por Amy Kates e Jay R. Galbraith, é chamado de

modelo estrela (The Star Model). Como definido pelos autores, trata-se de uma estrutura
de tomada de decisões com numerosos passos e escolhas a fazer. “Sua premissa básica é
simples, mas poderosa: estratégias diferentes requerem diferentes organizações para
executa-las.” (KATES E GALBRAITH, 2007, p2). O modelo gráfico é visto na Figura 1.
Segundo os autores:
(...) uma decisão tomada no início do processo limitará as
escolhas feitas mais tarde, encerrará avenidas de exploração e eliminará
alternativas, resultando em impactos de longo alcance sobre o projeto final da
organização. Tomar decisões acertadas nessas primeiras e cruciais conjunções
requerem um arcabouço teórico que dê credibilidade a uma escolha sobre a
outra. (KATES E GALBRAITH, 2007, p2)

Figura 1: Modelo estrela
Fonte: Adaptado de Kates e Galbraith (2007)

A ausência de um importante fator para as organizações é explicada pelos
autores e merece devida atenção, segundo Kates e Galbraith (2007) a cultura não faz parte
explicitamente da estrela pois o líder não pode projeta-la diretamente. Nela estão contidos
os valores, mentalidade e normas de comportamento.
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A Figura 2, ilustra o processo básico de projeto da organização. As
ferramentas são agrupadas em quatro categorias para refletir as principais etapas do
processo que são: Estratégia, Avaliação de Capabilidades, Opções de Design e
Implementação.

Figura 2: Processo de Projeto Organizacional
Fonte: Adaptado de Kates e Galbraith (2007)

2.3.2

Modelo de Salerno (1999)
Salerno (1999, p.127) considera que um projeto organizacional mais flexível

e condizente com as demandas atuais pode-se dar pela observação dos seguintes aspectos,
descritos no Quadro 1:
Ferramentas

Elaboração de “Carta de valores /
princípios” do projeto

Definição dos processos

Descrição
Este preceito visa elucidar o conjunto de
princípios do projeto, de forma a dar clareza a
todos os passos que serão tomados para todos os
atores interessados. O autor argumenta que “não
é um discurso técnico, mas um compromisso
social, que deve sinalizar aos atuais empregados,
e aos futuros também, quais são as grandes regras
do projeto.” (SALERNO, 2007, p.127)
Neste ponto discute-se de que maneira os
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Paralelização

Segmentação

Critérios de seleção de tecnologia de
processo de transformação (equipamentos)

Sistemas de informação, produção da
informação

e

espaços

formais

de

comunicação / negociação

Estrutura organizacional e sistemas de
pilotagem

Sistemas sociais de apoio: retribuição,
sinalização e indução do comportamento

processos levarão a organização a atingir a
estratégia definida. Busca-se definir os processos
chaves com caráter estratégico, discuti-los com
os atores, definição de indicadores de avaliação
global, atividades inerentes aos processos.
A paralelização é uma ferramenta para absorver
as variações de demanda interna e externa através
de fluxos de produção menores. O objetivo, ao
final, é a redução de variações estruturais e da
complexidade do sistema
A segmentação está relacionada com as questões
de limite de atuação horizontal, vertical e de
apoio à produção e como interagir
harmoniosamente os diversos grupos e as funções
externas a eles.
Apesar de a tecnologia ser um dos fatores
principais para o sucesso de determinadas
empresas, ela aparece após algumas ferramentas
de estruturação organizacional propriamente
ditas. Isso porque a definição de equipamentos,
softwares e dispositivos deve se dar após a
estruturação organizacional.
O sistema de informações deve ser projetado,
obrigatoriamente, após o desenvolvimento da
paralelização e da segmentação, visto que o fluxo
de informações da empresa vai depender de como
ela foi arquitetada. Não é o sistema de informação
que define a lógica de estrutura organizacional; a
relação de precedência lógica é dada pela
estrutura em relação a necessidade de
informação.
Dentro das ferramentas já apresentadas, a
paralelização e a segmentação tiveram como
objetivo a diminuição na variabilidade dos
processos, gerando uma redução na necessidade
de serem controlados. “A estrutura de controle de
processo, ou sistemas de pilotagem, deve,
portanto, atender às necessidades remanescentes
para alocação, seleção e interligação dos ciclos de
controle.” (SALARNO, 2007, p.141)
O sistema social de apoio é uma importante
fração do projeto organizacional. Tem como
objetivo induzir o comportamento dos
colaboradores de forma que eles se alinhem com
os objetivos da organização. Se dão através de
políticas de remuneração, carreira, treinamento,
recrutamento, etc.

Quadro 1: Metodologia do projeto organizacional
Fonte: Adaptado de Salerno (1999)
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2.3.3

Modelo de Daft (2010)
Para Daft (2010) o primeiro passo para compreender as organizações é

examinar as dimensões que formam as características específicas do projeto
organizacional. Segundo Daft (2010), as dimensões organizacionais dividem-se em dois
tipos: Estrutural e Contextual, demonstradas através da Figura 3.
Dimensões estruturais fornecem rótulos para descrever as
características internas de uma organização. Eles criam uma base para medir e
comparar organizações. As dimensões contextuais caracterizam toda a
organização, incluindo seu tamanho, tecnologia, ambiente e metas. Eles
descrevem o cenário organizacional que influencia e molda as dimensões
estruturais. (DAFT, 2010, p.15)

Figura 3: Modelo Organizacional de Daft
Fonte: Adaptado de Daft (2010)

Daft (2010) explica cada fator contido nos dois grupos de dimensões, o
Quadro 2, a seguir, traz um resumo de cada um desses fatores.
11

Dimensões Estruturais

Dimensões Contextuais

1.
Formalização: Refere-se à
quantidade de documentação escrita na
organização.
A
documentação
inclui
procedimentos, descrições de cargos,
regulamentos e manuais de políticas.
2.
Especialização: É o grau em
que as tarefas são subdivididas em trabalhos
separados. Nesse ponto também se constrói a
uniformidade de obrigações.

1.
Tamanho: O tamanho pode ser
medido para toda organização ou para
componentes específicos. Por se tratarem de
sistemas sociais, é tipicamente medido pelo
número de funcionários.
2.
Tecnologia:
Tecnologia
organizacional, refere-se às ferramentas,
técnicas e ações usadas para transformar
inputs em outputs.
3.
Hierarquia de Autoridade:
3.
Ambiente: Inclui todos os
Neste ponto são vistos os níveis de limites fora da organização. Os principais
subordinação e os limites de controle de cada elementos incluem a indústria, o governo,
gerência.
clientes, fornecedores e a comunidade
financeira
4.
Centralização: Refere-se ao
4.
Metas e Estratégias: Definem a
nível hierárquico que tem autoridade para finalidade e as técnicas competitivas que as
tomar uma decisão. Tomadas de decisão distinguem de outras organizações. Metas são
mantida a níveis superiores caracterizam-se como uma declaração duradoura das
como centralizadas, o contrario, decisões intenções da empresa. Estratégia é o plano de
tomadas em níveis inferiores caracterizam-se ação que descreve a alocação de recursos e
como descentralizadas.
atividades para alcançar os objetivos da
organização.
5.
Profissionalismo: É o nível de
5.
Cultura:
A
cultura
educação formal e treinamento de organizacional é o conjunto de valores,
funcionários.
O
Profissionalismo
é crenças,
entendimentos
e
normas
normalmente medido como o número médio compartilhados pelos funcionários.
de anos de instrução dos funcionários.
6.
Proporções Pessoais: É a
relação de alocação de pessoas em cada
função ou departamento. A proporção de
funcionários alocados em determinado grupo
em relação ao total de funcionários da
organização.
Quadro 2: Dimensões Estruturais e Contextuais do Modelo de Daft (2010)
Fonte: Adaptado de Daft (2010)

2.3.4

Modelo dos Sete S
Criado pelos consultores Anthony Athos, Richard Pascale, Tom Peters e

Robert Waterman, da empresa americana The MacKinsey nos anos 80, o Modelo dos 7
S indica sete fatores que são relevantes para o funcionamento efetivo da organização. Os
fatores são categorizados em “Hard” e “Soft”. Os elementos considerados “hard” são:
Estratégia, Estrutura e Sistemas. Eles são facilmente identificados e analisados dentro da
organização. Os fatores “soft” são: Habilidades, Equipe, Estilo e Valores Compartilhados.
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Estes são considerados de difícil reconhecimento e pouco tangíveis. (EISOLD, 2009) O
modelo gráfico é visto na Figura 4.

Figura 4: Modelo dos 7 S
Fonte: Adaptado Recklies (2001 apud EISOLD 2009)

2.4

TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Notavelmente, dentro dos modelos estudados e expostos, o tipo de estrutura

funcional é uma importante base de sustentação para o projeto organizacional. É esse o
principal norteador no que diz respeito a distribuição de funções e estrutura hierárquica.
Para Kates e Galbraith (2007)
O projeto de uma organização não se limita a considerações
estruturais, e muitas variações podem ser implementadas em uma estrutura
para melhorar o funcionamento da organização. Mas se a estrutura não for
aproximadamente certa, então será mais difícil alinhar os outros elementos de
projeto com a estratégia. A estrutura define as relações de relatório,
distribuição de energia e canais de comunicação. Ela determina quem entra em
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contato com quem. (KATES e GALBRAITH, 2007, p. 9-10)

Daft (2010) apresenta três componentes chaves para a definição da estrutura
organizacional:
1.

A estrutura organizacional designa as relações formais de relato, o número de

níveis na hierarquia e o período de controle dos gerentes e supervisores.
2.

A estrutura organizacional identifica o agrupamento de indivíduos em

departamentos e de departamentos na organização total.
3.

A Estrutura organizacional inclui a concepção de sistemas que assegurem a

comunicação, coordenação e a integração eficazes dos esforços entre departamentos.
2.4.1

Estrutura Funcional
Segundo Kates e Galbraith (2007), essa estrutura é organizada em função de

grandes grupos de atividades, como finanças, marketing, recursos humanos. Todos esses
funcionários são gerenciados em conjunto por um funcionário bem definido. “As
estruturas funcionais promovem a padronização, reduzem a duplicação e criam
economias de escala” (KATES e GALBRAITH, 2007, p. 10). No entanto, os mesmos
autores alertam que o trabalho em grandes grupos pode deixa-lo mais lento, e as
vantagens de escala serem compensadas negativamente.
Daft (2010) argumenta que as habilidades humanas específicas ficam à
disposição do grupo funcional e da organização, tornando esse tipo de organização eficaz
quando a perícia é essencial para o cumprimento das metas e objetivos da organização. O
autor também traz um quadro com os pontos fracos e fortes desse tipo de estrutura, que
pode ser visto no Quadro 3.
Forças
1.
Permite economias de escala
dentro dos departamentos funcionais.
2.
Permite
conhecimento
aprofundado e desenvolvimento de
competências.
3.
Permite que a organização
atinja metas funcionais.
4.
É melhor com apenas um ou
alguns produtos.

Fraquezas
A. Tempo de resposta lento as mudanças
ambientais.
B. Pode fazer com que as decisões se
acumulem no topo; sobrecarga de
hierarquia.
C. Provoca má coordenação horizontal
entre departamentos.
D. Resultados em menos inovação.
E. Envolve a visão restrita de objetivos
organizacionais.

Quadro 3: Forças e Fraquezas da Estrutura Funcional segundo Daft (2010)
Fonte: Adaptado de Daft (2010)
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Na Figura 5, a seguir, um exemplo da Estrutura Funcional.

Figura 5: Estrutura Funcional
Fonte: Adaptado de Kates e Galbraith (2007)

2.4.2

Estrutura por Produto ou Divisional
Segundo Kates e Galbraith (2007) é normal que uma estrutura funcional

evolua para estrutura de produtos quando uma organização se encontra com múltiplas
linhas de produto. Essas novas linhas de produtos exigem diferentes capacidades
organizacionais e uma configuração diferente.
“Com essa estrutura, as divisões podem ser organizadas de acordo com os
produtos individuais, serviços, grupos de produtos, grandes projetos ou programas,
divisões, negócios ou centros de lucro.” (DAFT, 2010, p. 106)
No Quadro 4, a seguir, as forças e fraquezas, segundo Daft (2010):
Forças
1. Adequado a mudança rápida
em ambiente instável.
2. Conduz à satisfação do cliente
porque a responsabilidade do produto
e os prontos de contato são claros
3. Envolve alta coordenação
entre funções.
4. Permite que as unidades se
adaptem às diferenças de produtos,
regiões, clientes.
5. Melhores
em
grandes
organizações com vários produtos.
6. Descentraliza as tomadas de
decisões.

Fraquezas
1.
Elimina as economias de
escala nos departamentos funcionais.
2.
Conduz
a
uma
má
coordenação entre linhas de produtos.
3.
Elimina
competências
aprofundadas e especialização técnica.
4.
Torna difícil a integração e a
padronização entre linhas de produtos.

Quadro 4: Forças e Fraquezas da Estrutura Por Produto/Divisional segundo Daft (2010)
Fonte: Adaptado de Daft (2010)

Na Figura 6, a seguir, pode ser visto um exemplo da Estrutura por Produto
ou Divisional.
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Figura 6: Estrutura por Produto ou Divisional
Fonte: Adaptado de Kates e Galbraith (2007)

2.4.3

Estrutura por Cliente
Para Kates e Galbraith (2007, p.15) “a estrutura por cliente é muito parecida

com a estrutura por produto, exceto que as divisões são baseadas em segmentos de
clientes, que são grupos de clientes que compartilham necessidades semelhantes,
características ou padrões de compras.” Ele ainda diz que estruturas funcionais, de
produto e geográficas trazem muitos benefícios para a organização e para seus gerentes,
mas não necessariamente para seus clientes.
Na Figura 7, a seguir, podemos ver um exemplo da Estrutura por Cliente.

Figura 7: Estrutura por Cliente no Internal Revenue Service (IRS)
Fonte: Adaptado de Russoti (2001, apud KATES e GALBRAITH, 2007)

2.4.4

Estrutura Matricial
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Para Daft (2010), a estrutura matricial pode ser uma saída para organizações
que necessitam de foco em múltiplos objetivos, como enfatizar o produto em diversos
mercados ao mesmo tempo. “A característica única da organização matricial é que tanto
as divisões de produto quanto as estruturas funcionais (horizontal e vertical) são
implementadas simultaneamente.” (DAFT, 2010, p. 110)
A estrutura matricial traz uma maneira incomum de projeto ao estipular uma
hierarquia dupla, porém traz benefícios quando existe a necessidade de compartilhamento
de recursos entre as linhas de produtos, quando há pressão em duas ou mais saídas críticas
e faz-se necessário um equilíbrio de poder para cada saída, e quando o ambiente da
organização é complexo e incerto, requerendo grande quantidade de coordenação e
processamento de informações nas direções verticais e horizontais. (DAFT. 2010)
As forças e fraquezas da estrutura matricial, segundo Daft (2010), podem ser
vistas no Quadro 5, a seguir.
Forças
1.
Consegue a coordenação
necessária para atender à dupla demanda dos
clientes.
2.
Partilha flexível dos recursos
humanos entre os produtos.
3.
Adequado a decisões complexas e
mudanças frequentes em ambientes instáveis.
4.
Fornece oportunidade para
desenvolvimento de habilidades funcionais e
de produto.
5.
Melhores em organizações de
médio porte com vários produtos.

Fraquezas
1.
Faz com que os participantes
experimentem uma dupla autoridade, o que
pode ser frustrante e confuso.
2.
Participantes precisam de boas
habilidades interpessoais e treinamento
extensivo.
3.
Envolve reuniões frequentes e
sessões de resolução de conflitos.
4.
Não funcionará a menos que os
participantes compreendam e adotem relações
de tipo colegial em vez de tipo vertical.
5.
Exige grande esforço para manter o
equilíbrio de potência.

Quadro 5: Forças e Fraquezas da Estrutura Matricial segundo Daft (2010)
Fonte: Adaptado Daft (2010)

Podemos ver na Figura 8, um exemplo da Estrutura Matricial.

17

Figura 8: Estrutura Matricial
Fonte: Adaptado de Daft (2010)

2.4.5

Estrutura Horizontal
A estrutura horizontal é relativamente recente e organiza os funcionários em

torno de processos centrais, são normalmente empregados em processos de redesenho de
uma organização vertical ao longo dos seus fluxos de trabalho e processos. (DAFT, 2010)
Ainda segundo o mesmo autor, na estrutura horizontal todos os funcionários
trabalham com uma estrutura vertical mínima, ou seja, as tomadas de decisão podem ser
feitas rapidamente a nível operacional, respeitando as metas e objetivos da organização.
Também é vista claramente a fácil comunicação entre os funcionários dada sua
proximidade. Ferramentas tecnológicas dão toda dinamicidade que esta estrutura precisa
e, pode-se dizer que, a estrutura surge inovações trazidas com avanços tecnológicos e
organizacionais.
As forças e fraquezas da estrutura horizontal, segundo Daft (2010), podem
ser vistas no Quadro 6, a seguir.
Forças
1.

Promove

flexibilidade

Fraquezas
e

1.

Determinar processos centrais
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resposta rá às mudanças nas necessidades é difícil e demorado.
dos clientes.
2.
Dirige a atenção de todos para
2.
Requer mudanças na cultura,
a produção e entrega de valor ao cliente.
no projeto de trabalho, filosofia da gestão,
nos sistemas de recompensa e informação.
3.
Cada funcionário tem uma
3.
Os gerentes tradicionais
visão
mais
ampla
das
metas podem declinar quando necessitarem abrir
organizacionais.
mão do poder e da autoridade.
4.
Promove um foco no trabalho
4.
Requer
treinamento
em equipe e na colaboração.
significativo dos colaboradores para
trabalharem de forma horizontal.
5.
Melhora a qualidade de vida
5.
Podem
limitar
o
dos funcionários, oferecendo-lhes a desenvolvimento
de
habilidades
oportunidade
de
compartilhar específicas.
responsabilidades, tomar decisões e ser
responsáveis pelos resultados.
Quadro 6: Forças e Fraquezas da Estrutura Horizontal segundo Daft (2010)
Fonte: O Adaptado Daft (2010)

Na Figura 9, a seguir, podemos ver um exemplo da Estrutura Horizontal.

Figura 9: Estrutura Horizontal
Fonte: Adaptado de Daft (2010)

2.4.6

Estrutura Híbrida
Para Daft (2010), de maneira prática, as estruturas organizacionais não
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funcionam de maneira pura, e sim com uma combinação de cada tipo. A mistura de
elementos pertencentes as várias estruturas organizacionais podem trazer vantagens
competitivas, flexibilidade e ao mesmo tempo evitar situações desvantajosas em um
ambiente que está em constante mudança. A Figura 10 traz um exemplo de uma estrutura
híbrida na indústria petroquímica.

Figura 10: Estrutura Híbrida
Fonte: O autor, adaptado de Daft (2010)

2.5

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
Neste ponto, podem ser vistos princípios acerca de processos, do

gerenciamento desses processos e da estrutura organizacional orientada a partir desses
processos. Trata-se de um item importante, pois, através da leitura dos processos da
organização, poderá ser compreendido o atual cenário da organização e, após análise e
proposições de melhorias, poderemos ilustrar a nova configuração de funcionamento.
Gestão de processos é, de certa forma, um ciclo evolutivo, que começa com
o alinhamento estratégico, implantação dos processos de negócio e, posteriormente, a
análise e melhoria desses processos. (BRITTO, 2012)
2.5.1

Processos
Para Salerno (2008) o termo processo pode ser empregado para designar uma

série de conceitos gerais e operacionais, podemos pensar no “processo de mudança”,
“processo de transformação” ou ainda em “processo judicial”. Um processo operacional
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pode ser assumido como “uma cooperação de atividades distintas para a realização de um
objetivo global, orientado ao cliente final que lhes é comum. Um processo é repetido de
maneira recorrente dentro da empresa. (...)” (ZARIFIAN, 1994, apud SALERNO, 2008,
p.73)
Davenport (2000, p.137) define processo como “uma série de atividades
ordenadas pelo tempo e lugar, com um começo, fim e, entradas e saídas claramente
definidas: uma estrutura para a ação”.
Paim et al. (2009, p. 103), ressaltam “que os processos estão profundamente
relacionados aos fluxos da organização, seja ele de informação, capital, conhecimento,
materiais, ou qualquer outro que demande coordenação.” A definição usada por estes
autores diz que “os processos são objetos de controle e melhoria, mas também permitem
que a organização os utilize como base de registro do aprendizado sobre como atua, atuou
ou atuará em seu ambiente ou contexto organizacional”. (PAIM et al. 2009. p.103)
Segundo o guia BPM CBOK (2013, p.432), processo é:
Um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de
forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que possui um
objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidas. Essas atividades são
geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que trabalham juntas para
criar um produto ou serviço final. Atividades são apresentadas no contexto da
sua relação entre si para proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso
inclui um conjunto definido de atividades ou comportamentos realizados por
humanos, sistemas ou uma combinação dos dois e têm um ou mais resultados
que podem levar ao fim do processo ou uma entrega (handoff) a outro processo.

O guia BPM CBOK (2013) ainda define as três classificações de processos de
negócios, descritos no Quadro 7, a seguir:
Classificação

Processo primário

Processo de suporte

Processo de gerenciamento

Definição
É o processo tipicamente interfuncional
ponta a ponta (e até interorganizacional
ponta a ponta) que agrega valor
diretamente para o cliente.
Existe para dar suporte a processos
primários, e também a outros processos.
Os processos de suporte entregam valor a
outros processos e não diretamente ao
cliente.
Tem o propósito de medir, monitorar,
controlar atividades e administrar o
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presente e o futuro do negócio. Assim
como o processo de suporte, o processo de
gerenciamento não entrega valor
diretamente ao cliente.
Quadro 7: Classificação dos processos de negócios segundo o guia BPM CBOK (2013)
Fonte: Adaptado de Guia BPM CBOK (2013)

2.5.2

Modelagem e mapeamento de processos de negócio
O guia BPM CBOK (2013, p, 72) entende que “o propósito da modelagem é

criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu
funcionamento.” E a estabelece como:
O conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processo
de negócio existentes ou propostos. Pode prover uma perspectiva ponta a ponta
ou uma porção dos processos primários, de suporte ou gerenciamento. (BPM
CBOK, 2013, p.72)

Os modelos de sistemas são empregados para representar as principais
particularidades de um aglomerado de operações existentes, ou mesmo novas. O objetivo
é usar o modelo como um instrumento de experimentação, com o intuito de originar ideias
que possam ser aplicadas no objeto modelado de forma mais fácil, prática, e
principalmente, mais barata. (PIDD, 2004)
Para se alcançar o objetivo de aprimorar a organização, faz-se necessário a
comparação do atual cenário dos processos da organização com situação desejada. Dessa
forma, o mapeamento do estado atual (AS-IS) identifica as oportunidades de melhoria,
enquanto a modelagem, ou desenho, do estado futuro (TO-BE), apresenta uma hipótese
de como o problema será resolvido. (VILLENA, 2000)
2.5.2.1

Métodos de levantamento de informações
Para realizar o mapeamento e conseguir os dados necessários para se ter o

entendimento do estado atual da organização, são necessárias algumas ferramentas ou
métodos de levantamento de informações. Os principais métodos a serem usados no
projeto são a pesquisa documental, que consiste na busca por documentos ou notas sobre
o processo existente. A entrevista é um método de coleta de informação através de uma
conversa estruturada ou não estruturada entre duas pessoas para obtenção de informação,
por parte de uma delas. E a observação direta, que é um método de obtenção de
informações através da utilização dos sentidos. Não se limita somente em ver e ouvir os
fatos, mas também em examinar os fenômenos que se deseja entender. (TURRIONI e
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MELO, 2012)
2.5.3

Análise de processos
Segundo o guia BPM CBOK (2013, p. 412), a análise de processos é:
A ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de
negócio. Envolve a revisão dos componentes de um processo, incluindo
entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados,
tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange
avaliação de tempo, custo, capacidade e qualidade de processos, podendo
utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados
do início ao fim de atividades, análise da cadeia de valor, modelagem ponta a
ponta e decomposição funcional.

Uma etapa presente em toda metodologia de otimização é a de análise de
processos, estruturada ou não. Existem inúmeros instrumentos de análise formal de
pontos de melhorias, inclusive, pode-se utiliza-las em conjunto. Porém, da mesma forma,
funciona muito bem a simples exposição, em grande formato, do diagrama do processo,
juntamente com o diálogo da equipe, canetas e blocos de papel adesivos. (BALDAM et
al., 2007)
Segundo Britto (2012, p.218), “o principal objetivo da análise de processos é
produzir evidências importantes sobre o comportamento dos processos atuais (AS-IS)”.
Ainda segundo o mesmo autor, essas informações são de suma importância para o
realinhamento estratégico e sem elas, perde-se uma valiosa fonte de dados.
2.5.4

Melhoria de processos
“A melhoria de processos é uma iniciativa específica ou um projeto para

melhorar o alinhamento e o desempenho de processos com a estratégia organizacional e
as expectativas do cliente”. (BPM CBOK, 2013, p.236)
Para Paim et al. (2008), a melhoria de processos faz parte do ciclo de vida da
cadeia de gerenciamento e tem como objetivo “promover com que os processos da
organização sejam redesenhados e aprimorados, resultando na definição de como a
organização deve trabalhar na situação futura”. (PAIM et al., 2008, p. 40)
2.5.4.1

Notações de modelagem
A notação é o conjunto de símbolos e caracteres com que se representa uma
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determinada linguagem. Existem diversas notações de modelagem e o responsável por
desenvolver a modelagem de processos precisa escolher qual a melhor opção para atendelo. O guia BPM CBOK (2013, p.79) traz uma variedade de notações com suas definições,
vantagens e desvantagens, adaptadas na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1: Notações de modelagem com suas vantagens e desvantagens

Notação

Business
Process
Management
Notation
(BPMN)

Fluxograma

Descrição

Vantagens

O conjunto de padrões
gráficos que especificam
símbolos
usados
em
diagramas e modelos de
processos.
Permite
modelar
diferentes
aspectos de fluxos de
processos e fluxos de
trabalho.
Além
da
padronização de símbolos,
o
BPMN
busca
informatizar
a
terminologia e técnica de
modelagem.

Uso
e
entendimento
difundido
em
muitas
organizações;
Versatilidade para modelar
as diversas situações de um
processo;
Suportado por ferramentas
Business
Process
Management Suite.

Conjunto simples de e
limitado de símbolos não
padronizados;
facilita
entendimento rápido do
fluxo de um processo.

Bem
entendido
por
engenheiros de software e de
sistemas;
Em alto nível, ajuda a criar
consenso;
Adequado para ilustrações
de “caminhos felizes”;
Aprendizado rápido;
Suportado por ferramentas
de baixo custo, incluindo
ferramentas gráficas de uso
geral e de visualização.

Desvantagens
Exige
experiência
para seu uso correto;
Dificulta
a
visualização
do
relacionamento entre
vários níveis de um
processo;
Diferentes
ferramentas podem ser
necessárias
para
apoiar
diferentes
subconjuntos
da
notação;
Origem na tecnologia
da informação inibe
seu uso por pessoal de
negócio.
Apesar da influência
dos padrões ANSI,
existem
muitas
variações;
Pode ser impreciso
quando usado para
descrever processos
complexos
de
negócio;
Objetos não têm um
conjunto de atributos
descritivos;
Modelos construídos
são “planos, exigindo
o uso de símbolos de
conexão para mostrar
onde segmentos de
processos continuam.
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Event-driven
Process Chain
(EPC)

Desenvolvido como parte
da estrutura de trabalho
ARIS (Architecture of
Integrated
information
Systens),
considera
eventos como “gatilhos
para” ou “resultados de”
de uma etapa do processo;
útil
para
modelar
conjuntos complexos de
processos.

Utilizado
em
várias
organizações;
Um EPC adequadamente
construído pode ser lido
como um conjunto de
sentenças;
Pode ser usado como um
meio de colaboração entre
grupos de especialistas que
possuem pouca experiência
com modelos;
É possível melhorar os
modelos por meio do uso de
objetos
opcionais
que
descrevem seus executores,
sistemas
de
apoio,
informação ou raias;
Versatilidade
para
identificação de restrições do
processo.

Equipes
de
modelagem devem ser
disciplinadas
na
utilização da notação
para evitar possíveis
lacunas lógicas;
Uma aplicação mais
robusta é limitada à
família
ARIS
de
ferramentas
de
modelagem
de
processos.

Fonte: Adaptado de BPM CBOK (2013)

2.5.4.2

Entendimento do estado atual (Modelagem de processos AS-IS)
Britto (2012) evidencia a necessidade de se conhecer os processos atuais da

organização, e que uma proposta de melhoria pautada sem a análise do estado atual da
organização pode gerar um grande erro e, consequentemente, piorar o cenário atual em
que se encontra.
Jeston e Nelis (2008), veem a modelagem de processos da realidade atual
como uma etapa em que os interessados obtenham compreensão suficiente dos processos
de negócios atuais. A etapa inclui a coleta de elementos apropriados que deem clareza
aos elementos que precisem ser priorizados. Os modelos criados, além de serem usados
como insumos para o processo de melhoria, podem ser documentados e utilizados para
fins de treinamento.
2.5.4.3

Desenho do estado futuro (Modelagem de processos TO-BE)
Para o guia BPM CBOK (2013, p.437) a Modelagem de processos TO-BE

“representa o estado futuro de processos de negócios. Visa produzir alternativas para o
estado atual e incorpora melhores práticas, redesenho, reengenharia e/ou mudança de
paradigma”.
Para Baldam et al. (2007), a modelagem do estado futuro visa a melhoria dos

25

processos em questão, sua completa modificação ou até mesmo o questionamento se ele
é necessário a atividade fim da organização.
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3

METODOLOGIA
Este capítulo traz as metodologias que foram utilizadas ao longo do projeto.

O item 3.1 aborda a classificação da pesquisa, onde se destacam o método científico, a
natureza da pesquisa, sua abordagem, e os procedimentos técnicos utilizados. O item 3.2
traz a metodologia para levantamento bibliográfico, onde constam as formas de acesso as
bibliografias de referência utilizadas no projeto. O item seguinte, 3.3, descreve a
metodologia de realização do projeto, com a escolha do modelo de referência e a
metodologia de execução propriamente dita. O item 3.4, último deste capítulo, traz a
metodologia da design science research, utilizada para, dentre outras razões, descrever
atual situação da empresa.
3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
O método científico utilizado no projeto será o dedutivo, dado que o projeto

a ser realizado utilizará as bases literárias de referência para criar um modelo específico
com finalidade de trazer melhorias ao cenário atual da organização em estudo.
Quanto a forma de pesquisa, a mesma será de natureza aplicada, uma vez que
se pretende utilizar os conhecimentos reunidos como forma de proposição de melhorias
de um caso específico. Já a abordagem será de forma qualitativa, já que este tipo de
pesquisa se preocupa com o aprofundamento da compreensão social ou de uma
organização. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009)
A seguir, estão os procedimentos técnicos que serão empregados no projeto:
•

Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica, neste projeto, será a principal fonte de

aprendizagem. Com este procedimento, busca-se ter acesso a dados e conhecimentos
amplamente estudados e debatidos por especialistas da determinada área.
•

Design Science Research
A design science research, neste projeto, será utilizada com o objetivo de

desenvolver um processo sistemático com o objetivo de projetar e conceber artefatos
que ajudem a solucionar os problemas encontrados na organização.
3.2

METODOLOGIAS PARA LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
O levantamento bibliográfico possui múltiplos objetivos. Segundo Galvão

(2010, p.1), o levantamento bibliográfico “potencializa intelectualmente com o
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conhecimento coletivo.” Ainda segundo a autora, pode-se evitar a duplicação de
pesquisas, ter o conhecimento necessário para elaboração de um estudo com
características específicas, desenvolver trabalhos que possam cobrir lacunas na literatura,
trazendo apoio para a área do conhecimento estudada.
Nos tópicos a seguir, poderá se entender como foi feita a pesquisa nas áreas
pertinentes ao projeto.
3.2.1

Levantamento da literatura de Projeto Organizacional
Foram feitas inúmeras buscas por artigos, projetos de graduação, dissertações

e teses nos principais bancos de dados de informações científicas. Foram usados,
principalmente, o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.
Para pesquisa nas bases mencionadas foram utilizadas as palavras chaves contidas no
Quadro 8, a seguir.
Lista de palavras chaves
Projeto Organizacional
Gestão Organizacional
Estruturas Organizacionais
Arquitetura Organizacional
Métodos Organizacionais
Sistemas Organizacionais
Organizational Design
Organizational Architecture
Quadro 8: Lista de palavras chave sobre Projeto Organizacional
Fonte: O autor (2017)

Por fim, foi executado o que os autores Booth, Colomb e Willians (2003),
chamam de trilha bibliográfica, que consiste na avaliação da utilização das bibliografias
de referência mais relevantes dos artigos já obtidos.
3.2.2

Levantamento da literatura de Gestão de Processos
Para o levantamento da literatura de gestão de processos, foi utilizado o

mesmo procedimento metodológico adotado na busca da literatura de projeto
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organizacional. Porém, neste caso, foram empregadas palavras chaves que levassem a
descoberta das literaturas de gestão de processo (Quadro 9).
Lista de palavras chaves
Reengenharia de Processos
Modelagem de Processos
Gestão de Processos
Análise de Processos
Controle Estatístico de Qualidade
Estrutura de Processos
Estruturação de Processos
Quadro 9: Lista de palavras chave sobre Gestão de Processos
Fonte: O autor (2017)

3.3

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Este tópico traz esclarecimentos sobre a execução do projeto. Nele

encontram-se a escolha do modelo de referência mais adequado e a metodologia de
execução propriamente dita.
3.3.1

Escolha do Modelo de Referência mais adequado ao objeto de estudo
No item 2.3 deste projeto, referente ao levantamento bibliográfico sobre o

projeto organizacional, foram apresentadas algumas metodologias de referência que
visavam acrescentar o conhecimento técnico necessário para execução do projeto. Mas
apesar de fundamentais ao conhecimento, nem todas se mostraram viáveis para o objetivo
deste projeto.
Dentro dos modelos apresentados, o Modelo Estrela de Kates e Galbraith
(2007) foi aquele que não trouxe limitações ao tipo e tamanho da organização que se
deseja projetar. Além disso, o modelo traz uma metodologia de implementação que o
condiciona como modelo mais factível a este projeto.
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3.3.2

Caracterização da Metodologia
O formato pensado para a execução do projeto foi baseado nas literaturas de

modelo organizacional presentes no item 2.3 deste projeto, em especial, ao Modelo
Estrela de Kates e Galbraith (2007), em consonância com o tipo e tamanho da organização
que, por se tratar de uma estruturação feita em uma divisão de uma pequena empresa,
existem aspectos que fogem ao que foi proposto por este projeto. Na Figura 11, a seguir,
foi ilustrado o processo de implementação desenvolvido para cumprimento do projeto.

Mapeamento de
Processos AS IS

Avaliação e
Alinhamento da
Estratégia
Organizacional

Desenvolvimento de
Critérios Estratégicos

Definição e
Alinhamento da
Estrutura
Organizacional

Modelagem de
Processos TO BE

Definição dos Cargos,
Atribuições e
Competências

Gestão do Dia a Dia e
Sistema de Incentivos

Elaboração do
Manual de
Procedimentos
Operacionais Padrão

Figura 11: Metodologia de Projeto Organizacional desenvolvida
Fonte: O autor (2017)

Como já foi dito, as etapas foram desenvolvidas para o caso específico da
empresa em análise e cada etapa pode ser entendida na análise abaixo, mostrada no
Quadro 10:
Ação a ser implementada

Mapeamento de Processos AS IS

Avaliação e Alinhamento da Estratégia
Organizacional

Objetivo da sua implementação
Esta etapa intenta a investigação e a
documentação do processo atual. Tem
como objetivo principal a verificação de
pontos fortes e oportunidades de melhoria,
bem como a formalização de todo o
processo estudado.
Nesse ponto será (re)avaliada a Estratégia
Organizacional presente na organização,
para que haja equivalência com a nova
divisão da organização.
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Desenvolvimento de Critérios
Estratégicos

Definição e Alinhamento da Estrutura
Organizacional

Modelagem de Processos TO BE

Definição dos Cargos, Atribuições e
Competências

Gestão do Dia a Dia e Sistemas de
Incentivos

Elaboração do Manual de Procedimentos
Operacionais Padrão

Esta ferramenta tem como objetivo
traduzir a Estratégia Organizacional em
critérios específicos que ajudem no
projeto da organização. São capacidades
organizacionais necessárias para o
cumprimento
da
estratégia
organizacional. (KATES e GALBRAITH,
2007)
Definição da estrutura organizacional que
melhor condiz com a estratégia definida.
Definirá a estrutura hierárquica da
organização. Tem forte influência na
capacidade que a equipe terá de lidar com
a complexidade e outras variáveis.
(KATES e GALBRAITH, 2007)
Esta prática será realizada para execução
da melhoria de processos. Tem como
objetivo, resolver as oportunidades de
melhorias investigadas na situação atual,
priorizar problemas, propor soluções e
definir mudanças no desenho do processo.
(PAIM et al., 2008)
A definição dos cargos e atribuições terá
como insumo a análise dos processos
atuais e futuros da organização. Nessa
etapa, os processos serão reunidos em
núcleos que permitirão a criação dos
cargos e suas respectivas competências.
Para o acompanhamento dos objetivos e
metas organizacionais, faz-se necessário o
uso contínuo de indicadores para observar
os desafios e resultados, juntamente com
um sistema que possa qualificar o
desempenho dos envolvidos. (JESUS e
MACIEIRA, 2015)
O Manual de Procedimentos Operacionais
tem como objetivo padronizar e
documentar as atividades desenvolvidas
pelos colaboradores para que não haja
dependência de um funcionário ou para
futuras capacitações.

Quadro 10: Ações a serem implementadas pela metodologia
Fonte: O autor (2017)

3.4

METODOLOGIA DE DESIGN SCIENCE RESEARCH
Como modalidade de pesquisa, foi selecionado o design science research.

Com essa ferramenta, buscou-se o total entendimento organizacional necessário a este
projeto, de modo que se pudesse gerar um produto que ajudasse a solucionar os problemas
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da organização. “A design science research tem se apresentado como um método de
pesquisa que dedica atenção para o desenvolvimento de estudos que tenham como
objetivo a prescrição, o projeto e, também, a construção de artefatos.” (DRESCH et al.,
2015)
Segundo Dresch et al. (2015), a design science research busca uma solução
satisfatória para o problema encontrado e, seus resultados, apesar de serem focados em
um problema específico, podem ser generalizados serem utilizados para resolver uma
certa classe de problemas.
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4

PRÁTICA DO MÉTODO DE PROJETO ORGANIZACIONAL

PROPOSTO
Nessa fase do trabalho, se iniciará a prática do modelo desenvolvido e a
discussão acerca das questões práticas observadas. Inicialmente será feita uma breve
descrição da empresa a ser estudada e seu ramo de atuação, bem como a motivação de
escolha da mesma.
4.1

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESTUDADA
A empresa objeto deste estudo, de agora em diante denominada VTL, foi

fundada no ano de 2004 por seu atual sócio proprietário. A VTL presta serviços de
manutenção em redes de cabos submarinos de fibra óptica nos trechos terrestres, sendo
essa, sua principal função. A atividade-chave consiste em fazer a manutenção das redes
de forma que essas não tenham sua integridade física posta em risco, ademais tem
expertise e equipamentos de alta tecnologia para realizar fusões em fibras ópticas,
formatação de fibras ópticas, testes com Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
para exame de atenuação das fibras ópticas, entre outros serviços.
A VTL conta hoje com 6 funcionários e mais o sócio fundador que trabalha
diretamente nos processos operacionais, possui uma instalação própria onde funcionam
um Backoffice, um almoxarifado e área para treinamento. A organização possui 6
automóveis para realização das vistorias e manutenções emergenciais. Está presente nos
estados do Rio de Janeiro e Ceará, onde presta seus serviços regularmente.
4.2

ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL DA ORGANIZAÇÃO
Para entendimento do cenário atual da organização e estudo dos processos

realizados, foi feita uma entrevista não estruturada com o sócio proprietário da
organização. Com a utilização desse método buscou-se obter respostas mais espontâneas
do entrevistado. Além das informações obtidas com a entrevista, o autor desde trabalho
estagiou na organização de estudo, o que facilitou na compreensão do funcionamento
sistêmico da organização.
4.2.1

Estratégia
A VTL não tem um planejamento estratégico estruturado, em todos esses

anos de funcionamento não foram estabelecidos missão, visão e nem valores
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organizacionais. Na falta de uma estratégia definida, também não há objetivos e metas
estruturadas.
A organização foi criada para suprir a carência de um determinado setor de
uma determinada empresa multinacional, portanto ela sustentou-se às custas de somente
um contrato principal, até hoje, muito vantajoso à empresa. Com o passar dos anos e a
aquisição de determinados equipamentos necessários ao cumprimento deste contrato, a
empresa pôde prestar pequenos serviços de infraestrutura para outras organizações, mas
sempre dando total prioridade à primeira empresa comentada. Isso fez com que se criasse
uma grande parceria entre as duas empresas, porém, tornou-se uma situação de risco,
onde a empresa objeto de estudo é dependente do contrato mencionado. Dessa forma,
percebe-se que a organização de estudo adotou, de forma não calculada, uma estratégia
de estabilidade, pois não buscava o crescimento, mantendo as mesmas operações, receitas
e o mesmo tamanho.
Cabe ressaltar que todas as decisões estratégicas são tomadas pelo sócio
proprietário da organização, elas não costumam passar por uma comissão ou por um setor
que possa valia-las, gerando uma centralização nas tomadas de decisão.
4.2.2

Estrutura
A estrutura aqui define como estão alocados os níveis de poder e onde estão

concentradas as tomadas de decisão. Foi percebido na estrutura organizacional da
empresa as mesmas características de falta de planejamento e maturidade organizacional
encontradas na estratégia. Não existe um modelo de estrutura organizacional delineado,
seu funcionamento se dá através de estruturas simples onde o funcionário tem suas tarefas
a serem executadas e não necessariamente um cargo estruturado. Com tal característica,
não existe uma estrutura definida para os colaboradores que vem abaixo do sócio
proprietário, o que faz com que só ele tenha o poder da tomada de decisão, inclusive em
níveis operacionais.
Além do que já foi citado, as estruturas organizacionais estabelecem as
conexões laterais necessárias aos processos, assim como os canais de comunicação
pertinentes as tarefas da organização. Na VTL não existe um planejamento das tarefas a
serem executadas, assim como o gerenciamento e o acompanhamento da mesma.
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4.2.3

Processos
Uma organização pode ser pensada como um organismo onde ocorrem

diversos processos, sejam eles os processos chave, de suporte ou de gestão. Um processo
pode “atravessar” toda a organização e forçar a comunicação entre diferentes setores.
O item processos é considerado um ponto crítico na VTL. Não há, atualmente,
um mapeamento de processos e nenhuma atividade realizada na organização é pensada
nos níveis de processos. Foi constatada uma falha na organização de estudo no que tange
o desligamento de um funcionário, nesse cenário, o ator que realizava a tarefa leva com
ele a expertise adquirida com o tempo e a VTL se vê obrigada a reinventar a tarefa do
zero. Um processo devidamente definido e registrado pode preservar uma determinada
atividade da organização independente de quem a pensou ou de quem a realiza, dando
clareza aos papeis e expondo responsabilidades de cada um.
4.2.4

Recompensas
Os sistemas de recompensas podem ter uma função importante na obtenção

das metas e objetivos propostos, esse sistema pode guiar o colaborador expondo pontos
específicos em que a organização tem maior interesse. Em contrapartida, essa recompensa
age de forma a motivar ator com bônus, reconhecimento e benefícios.
Na VTL ainda não existe um sistema de recompensas, ainda não há uma
forma estruturada de medir o desempenho do funcionário, ou seja, ele não é
recompensado e nem punido por suas ações.
4.2.5

Pessoas
Na área de recursos humanos, a organização também não conta com um plano

técnico de atuação, a admissão de funcionários, na grande maioria das vezes, é feita de
maneira direta, sem que haja algum tipo de processo seletivo.
O treinamento e desenvolvimento do funcionário é baseado somente naquele
serviço que ele irá desempenhar, sem que haja uma atenção especial as capacidades e
competências que serão necessárias para o alcance das metas e objetivos estipulados na
estratégia organizacional.
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4.3

FASES DE APLICAÇÃO DO MÉTODO
Neste ponto, foi dado início à construção do projeto organizacional

propriamente dito, seguindo as etapas do modelo desenvolvido no capítulo 3. Tais etapas
já foram explicadas anteriormente, então foram abordadas somente as questões práticas
de cada tópico.
4.3.1

Mapeamento de Processos AS IS
Foram mapeados dois tipos de processos da organização, o processo principal

e os processos de suporte. Esses mapeamentos serão expostos nos próximos subitens
juntamente com seus respectivos quadros que trarão informações explicativas do
processo, responsáveis, competências necessárias para desenvolvê-lo, inputs, recursos
consumidos e produtos resultantes.
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4.3.1.1

Macroprocesso da organização

4.3.1.1.1

Vistoria em rede de cabos ópticos

Figura 12: Fluxograma do Macroprocesso da Organização
Fonte: O autor (2017)
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O objetivo do processo principal da VTL é manter o funcionamento da rede cabos
ópticos submarinos, nos trechos terrestres, em 100% do tempo. É importante ressaltar
que a organização contratante é uma empresa de telecomunicações que interliga
fisicamente diferentes países através de uma rede de cabos ópticos submarina. Para
isso, a VTL montou um processo onde ela fiscaliza a rota de cabos diariamente. Este
sistema é de suma importância para a contratante, visto que a “queda” da rede gera
transtornos financeiros, com a restauração das configurações de funcionamento e,
principalmente, operacionais, com a possibilidade de ter o corte geral da comunicação.
O processo se inicia na fiscalização dos cabos ópticos da empresa contratante, em caso
de algum evento caracterizado por qualquer ação externa que ponha a integridade física
da rede em risco, o funcionário deve contatar empresa contratante e gestor técnico para
que ambos considerem a necessidade de fazer um acompanhamento específico a esse
evento. Nos casos de haver um evento específico e não haver, o funcionário de campo
elabora um relatório diariamente relatando quais são as condições atuais da rede cabos.
Em seguida, este relatório é enviado pelo funcionário de campo ao gestor técnico para
que este elabore um relatório mensal das situações ocorridas no processo. De posse
desse relatório, a empresa contratante pode avaliar os serviços que foram feitos durante
todo o mês e com base nele, gerar uma ordem de pagamento que será enviada a VTL.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor técnico
Competências necessárias
Por se tratar da atividade chave da organização esse processo requer diversas
competências, dentre elas, algumas específicas da área de telecomunicações. São elas:
•

Carteira de habilitação

•

Conhecer a localização exata da rede de cabos ópticos

•

Treinamento em fusão de fibras ópticas

•

Treinamento no uso de equipamentos de telecomunicações (ex: OTDR)

•

Relacionamento interpessoal

•

Rapidez na tomada de decisão

Inputs do processo
•

Contrato vigente entre a VTL e o cliente

•

Funcionário de campo devidamente treinado
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•

Automóveis abastecidos

•

Linha de comunicação operante

Recursos consumidos/utilizados
Por se tratar do processo principal, toda organização trabalha em função desta
atividade, por isso, todos os recursos consumidos na organização são, de alguma forma,
desdobramentos deste processo. Porém, enumeraremos aqui os recursos que são
consumidos especificamente neste processo. Que são:
•

Funcionário de campo

•

Viatura de fiscalização

•

Viatura de emergência

•

Aparelho celular

Produtos Resultantes
Rede de cabos ópticos submarino vistoriada e com riscos controlados.
Quadro 11: Quadro explicativo do processo chave da organização
Fonte: O autor (2017)
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4.3.1.2

Mapeamento dos Processos de Suporte

4.3.1.2.1

Processamento da folha de pagamento AS-IS

Figura 13: Fluxograma do processamento da folha de pagamentos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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O processo de remuneração dos funcionários é um processo comum a todas as
empresas que possuem colaboradores, mas de extrema importância ao funcionamento
da organização. Por ser uma empresa de pequeno porte, na VTL, o processo de
pagamento dos colaboradores é relativamente simples, porém conta com a burocracia
inerente a atividade. Segundo o sócio proprietário da empresa, o pagamento é feito na
primeira semana do mês seguinte ao mês vencido. O processo tem início com a
solicitação dos contracheques dos funcionários ativos ao stakeholder contábil, esse
contato é feito por mensagem eletrônica. O stakeholder contábil confirma o
recebimento da solicitação, dá início ao processo de emissão dos documentos
solicitados. Uma vez emitidos, são enviados ao gestor administrativo da VTL que faz
a conferência e os envia ao gestor financeiro para que este realize o pagamento.
Paralelamente ao pagamento, o gestor administrativo solicita que os colaboradores se
apresentem a administração para que os mesmos possam assinar os contracheques e
pegarem suas respectivas vias do documento. O processo é finalizado com a
catalogação dos papeis necessários as fiscalizações trabalhistas.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor administrativo
Competências necessárias
Por ser um processo importante, mesmo sendo um processo de suporte, o colaborador
precisa possuir competências apropriadas para realização deste processo.
•

Comunicação

•

Relação interpessoal

•

Organização

•

Proatividade

•

Integridade

•

Pontualidade

•

Treinamento para uso de sistemas computacionais

Inputs do processo
•

Contrato vigente entre a VTL e o Stakeholder contábil

•

Linha de comunicação operante

•

Sistema de correspondência eletrônica operante

•

Conexão com internet operante

41

•

Sistema de gerenciamento financeiro online, para realizar os pagamentos

Recursos consumidos/utilizados
O processamento da folha de pagamento é um processo que ocorre em sua totalidade
dentro do escritório da organização e consome recursos de escritório como:
•

Gestor administrativo

•

Gestor financeiro

•

Aparelho de telefone

•

Computador

•

Impressora

•

Papel

Produtos Resultantes
Funcionários pagos e documentação catalogada.
Quadro 12: Quadro explicativo do processamento da folha de pagamentos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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4.3.1.2.2

Abastecimento de veículos AS-IS

Figura 14: Fluxograma do processo de abastecimento de veículos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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Este processo de suporte é muito importante a organização e diferentemente dos outros
processos de suporte, este não é um processo de backoffice, ele influencia diretamente
no processo chave. Como foi visto no processo chave, a VTL executa seu processo
central, necessariamente, com o uso de veículos. Dessa forma, é imprescindível que
estes estejam abastecidos e prontos para realizarem suas incumbências diárias. O
processo atual é ambíguo, altamente passível de erros e impreciso. Ele tem seu início
com o colaborador responsável por seu uso solicitando o reabastecimento ao gestor
técnico. Nesse ponto, temos a primeira ambiguidade, o gestor técnico, que trabalha
tanto no escritório como em contato direto com o cliente, abastece pessoalmente o
veículo se tiver uma ida a campo programada, ou solicita um embolso gestor financeiro
diretamente na conta do funcionário de campo. Esse embolso é feito com valores
arbitrários, que podem ser tanto maiores quanto menos do que o valor preciso. Em uma
dessas duas configurações, o colaborador encaminha-se ao posto de abastecimento e
realiza a ação. A nota fiscal valor gasto é enviada ao gestor administrativo, por meio
eletrônico, para que a mesma possa ser catalogada.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor técnico
Competências necessárias
Por se tratar de um processo importante ao processo principal, ele exige competências
como planejamento e organização.
Inputs do processo
•

Veículo desabastecido

•

Solicitação de abastecimento

•

Verba destinada ao abastecimento

•

Sistema de gerenciamento financeiro online, para realizar o embolso ou cartão
corporativo para pagamento do combustível.

•

Conexão com a internet operante

Recursos consumidos/utilizados
•

Funcionário de Campo

•

Gestor Financeiro

•

Gestor técnico

•

Verba destinada ao abastecimento
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•

Computador

•

Veículo

Produtos Resultantes
Veículo abastecido
Quadro 13: Quadro explicativo do processo de abastecimento de veículos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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4.3.1.2.3

Processamento de contas e impostos AS-IS

Figura 15: Fluxograma do processamento de contas e impostos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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O processo em questão estende-se do simples pagamento de uma fatura de serviços
básicos ao burocrático processamento de impostos devidos, mas ambas necessitam de
grande atenção e requerem grande organização dos responsáveis. Este processo conta
com dois eventos paralelos, o primeiro, o pagamento dos serviços básicos consumidos
pela organização, inicialmente são organizadas as faturas que vão chegando ao longo
do mês, conforme chega o período característico de pagamento, geralmente, início do
mês, as contas são enviadas ao gestor financeiro para que ele realize a quitação dos
documentos. Em outro plano, é realizada o pagamento dos impostos devidos. Os
impostos são dependentes do exercício da organização, são diferentes itens, recolhidos
por diferentes esferas governamentais. Nesse processo, o gestor administrativo solicita
ao stakeholder contábil os diversos itens a serem pagos, após emitidos, estes são
enviados a VTL por correspondência eletrônica. Este mesmo gestor recebe os
documentos, faz a conferência e os repassa ao gestor financeiro para que este realize
os pagamentos. Pagamentos realizados, o gestor financeiro devolve os documentos
pagos ao gestor administrativo para que este possa cataloga-los.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor administrativo
Competências necessárias
O processamento de contas e impostos é mais um processo de suporte importantíssimo
ao funcionamento organizacional, por atender a questões legais para o funcionamento
da organização. Para atender as necessidades do processo, o colaborador deve possuir,
preferencialmente as seguintes características:
•

Comunicação

•

Relação interpessoal

•

Organização

•

Proatividade

•

Integridade

•

Pontualidade

•

Treinamento para uso de sistemas computacionais

Inputs do processo
•

Contas a pagar

•

Contrato vigente entre a VTL e o Stakeholder contábil
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•

Impostos a pagar

•

Linha de comunicação operante

•

Sistema de correspondência eletrônica operante

•

Conexão com internet operante

•

Sistema de gerenciamento financeiro online, para realizar os pagamentos

Recursos consumidos/utilizados
•

Gestor administrativo

•

Gestor financeiro

•

Aparelho de telefone

•

Computador

•

Impressora

•

Papel

Produtos Resultantes
Contas e impostos pagos
Quadro 14: Quadro explicativo do processamento de contas e impostos AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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4.3.1.2.4

Trâmite da nota fiscal AS-IS

Figura 16: Fluxograma do processo Trâmite da nota fiscal AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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O procedimento de emissão de nota fiscal é breve, porém, extremamente específico e
que demanda conhecimento do executor. O processo requer ações importantes e de
extrema precisão no seu cumprimento. O processo se inicia através do recebimento da
ordem de pagamento, enviada pela contratante, esse documento contém informações
acerca do serviço prestado e que estarão presente no corpo da nota fiscal a ser emitida.
Em seguida, o colaborador entra no sistema de emissão de notas ficais presente site da
prefeitura do município a qual a empresa pertence. O passo seguinte é o registro das
informações da contratante e da contratada, juntamente com as informações
disponibilizadas na ordem de pagamento. Na sequência, o sistema gera a nota fiscal e
o colaborador pode emiti-la. A nota fiscal é, então, enviada à empresa contratada para
que ela possa realizar o pagamento da mesma.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor financeiro
Competências necessárias
O processo descrito necessita de um conhecimento singular do passo a passo para
cadastramento dos serviços a serem executados na plataforma das autoridades
competentes. Juntamente a isso, podemos destacar:
•

Conhecimento técnico em finanças

•

Perícia na utilização dos sistemas de emissão de nota fiscal

•

Organização

•

Integridade

•

Pontualidade

Inputs do processo
•

Ordem de pagamento liberada pelo cliente

Recursos consumidos/utilizados
•

Gestor financeiro

•

Computador

•

Conexão com a internet operante

Produtos Resultantes
Nota fiscal enviada ao cliente
Quadro 15: Quadro explicativo do processo Trâmite da nota fiscal AS-IS
Fonte: O autor (2017)
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4.3.2

Avaliação e Alinhamento da Estratégia Organizacional
Como foi detectado no subitem 4.2.1, a VTL sempre contou apenas com um

cliente relevante e essa situação, dado o atual cenário de recessão da economia brasileira,
foi interpretada como um problema. Para ratificar essa percepção, em conversas com o
sócio proprietário da VTL, ele informou que seu cliente anunciou uma revisão do contrato
em vigor, onde haveriam modificações no serviço prestado, de modo que ele ficasse mais
barato à contratante. Em termos práticos, esse quadro significa para a organização,
principalmente, diminuição do capital auferido, aumento da situação ociosa de recursos
humanos, técnicos e tecnológicos e dificuldade de lidar com o mercado em baixa.
De forma a reverter esse quadro, a VTL precisa, primeiramente, passar a
contar com um documento que manifeste, de forma técnica, as orientações estratégicas
específicas para o panorama encontrado.
As novas diretrizes organizacionais devem tirar a VTL da estagnação
dimensional em que esta se encontra e propor estratégias que possam fazer com que a
organização tenha mais clientes efetivos, fazendo assim com que a instituição tenha maior
estabilidade financeira e maior uso da sua capacidade produtiva. Faz-se necessária então
uma estratégia de crescimento organizacional.
Analisando as características do contexto global em que a organização se
encontra, podemos destacar a necessidade de estratégias que levem a um aumento na
participação do mercado na localidade onde a VTL atua e também na busca de novos
pontos. Cabe ressaltar que, inicialmente, a organização pode buscar esse crescimento
entregando os mesmos serviços que comercializa atualmente.
Na Figura 17, a seguir, podemos ver o objetivo das medidas estratégicas
ponderadas até aqui, onde a organização atende inicialmente a somente um cliente e após
a mudança estratégica passa a buscar outros clientes na localidade em que atua e também
em novos mercados.
Outro item estratégico importante, e que já havia sido pensado na composição
da metodologia utilizada para execução do projeto, é a elaboração do manual de
procedimento operacional padrão. Este mecanismo visa a saúde dos processos da
organização de forma a evitar falhas como perda de expertise com saída de funcionários,
processos executados de maneira incorreta, facilidade na realização de treinamentos e
capacitações, conhecimento prévio das competências necessárias para realização das
tarefas da organização e modelo visual do que determina o processo.
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Figura 17: Mudança estratégica: situação atual x situação desejada
Fonte: O autor (2017)

4.3.3

Desenvolvimento de Critérios Estratégicos
Como descrito na metodologia, este tópico objetiva converter intenções em

ações definidas e tangíveis. Essas ações são viabilizadas através de projetos e processos
contínuos que tem o foco total em atingir as estratégias planejadas e não apenas na
resolução de problemas. Com esse mecanismo, a organização ainda pode criar métricas
que podem ser utilizadas para medir a efetividade do que está sendo implementado, o
nível de conclusão da estratégia e no estudo da própria organização, com os dados
gerados.
Analisando os princípios estratégicos considerados no tópico anterior, foram
elaborados os seguintes critérios estratégicos:
•

Revitalizar a marca VTL, que com 13 anos de mercado, nunca passou por
atualização

•

Identificar potencias clientes

•

Criar canais de aproximação com o cliente

•

Criar planejamento de ações de marketing e propaganda

•

Formalizar uma equipe de prospecção e vendas

•

Investir na capacitação da equipe de prospecção e vendas

•

Formalizar plano de prospecção em localidades ainda não atendidas

•

Elaborar o manual de procedimentos operacionais padrão

52

4.3.4

Definição e Alinhamento da Estrutura Organizacional
A definição do tipo de estrutura organizacional está estreitamente relacionada

ao tamanho da organização e ao tipo de serviço que a organização comercializa.
Resumidamente, essa dependência se dá nas diferentes configurações de poder e
autoridade que cada organização necessita e que diferem de acordo com cada tipo de
estrutura possível. Deve-se considerar também os vários níveis de tomada de decisão, em
tese, quanto maior a organização, maior a necessidade de pontos de tomada de decisão.
A VTL é, devido ao baixo número de funcionários e grau de faturamento,
uma empresa de pequeno porte. Ao avaliarmos os tipos de estruturas organizacionais
dispostas na revisão bibliográfica, verifica-se que o modelo mais compatível com
instituições desta categoria é a estrutura funcional. De acordo com Kates e Galbraith
(2007), esse modelo apresenta poucos níveis de tomada de decisão e poder concentrado
em poucos atores. O arranjo dos colaboradores gira em torno das atividades principais,
que no caso da instituição de estudo, foram determinados como atividades financeira,
operacionais e administrativas.
Segundo definição de nível de maturidade da gestão por processos de Jesus e
Macieira (2015), com a adoção dessa estrutura organizacional, a VTL passa do Nível 0,
chamada de Gestão de processos desestruturados, que é caracterizado pela ausência de
práticas estruturadas para gestão, para o Nível 1, Gestão de Processos Funcionais. Neste
nível, os autores colocam que já existe um esforço de padronização medição e melhoria,
porém, no contexto departamental. Segundo eles, os processos existentes são, na verdade,
as rotinas de trabalho. Existem ainda, segundo a classificação apresentada, mais dois
níveis de maturidade, o Nível 2, de Gestão de Processos Ponta a Ponta, onde a
organização entende a necessidade da interfuncionalidade e do cruzamento das fronteiras
departamentais e, finalmente, o Nível 3, da Gestão de Processos do Cliente, onde
empresas com nível de excelência na gestão orientada por processos, têm a visão de fora
para dentro da organização, com foco no cliente.
Com base nessa apuração e com as informações acerca da empresa, foi
desenvolvido um possível organograma que posse ser visto na Figura 18.
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Figura 18: Sugestão de organograma para VTL
Fonte: O autor (2017)

Além do arranjo em que os colaboradores serão distribuídos, existe uma outra
abordagem a ser feita levando em consideração as questões da estrutura organizacional.
Após a escolha das diretrizes estratégicas e da estrutura física, pode-se ponderar as
necessidades da organização, isto é, de que forma a empresa deve se comportar para
atingir sua estratégia, os desdobramentos desse comportamento e os indicadores de
desempenho. A análise de tais fatores, resultou no Quadro 16, a seguir.
Necessidades organizacionais

Implicações organizacionais

Indicadores de desempenho
• Diminuição

Evolução: Mudança da visão
de empresa familiar para

Padronização como forma de
crescimento

para

dos colaboradores

o

• Padronização

através

Time dos processos
de

tecnologias próprias
dos

• Número de procedimentos
padronizados

manuais de procedimentos
• Familiaridade

Lead

• Desenvolvimento

• Mentalidade profissional

uma gestão profissional

preparação

• Capacitação e especialização

nos

dos

colaboradores com o processo

• Diminuição no Lead Time
dos processos
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• Número
• Foco

na

estratégia

e

alinhavar o crescimento

pela

organização

• Aumento da velocidade de

• Número de abordagens a

resposta ao mercado
• Relacionamento

empresas

mapeadas

planejamento a logo prazo
Análise do mercado para

de

possíveis clientes
com

os

• Número de clientes da

clientes nos mercados alvos

organização

Quadro 16: Necessidades organizacionais da VTL
Fonte: Adaptado de Kates e Galbraith (2007)

4.3.5

Modelagem de Processos TO BE
Como foi proposto no objetivo geral, este projeto tem seu foco nas questões

internas da organização, ou seja, nos processos de suporte. Dessa forma, a seguir, serão
propostos e debatidos os processos de suporte remodelados juntamente com os principais
processos de suporte necessários à organização e que não são realizados atualmente e os
processos de suporte necessários ao alcance das estratégias propostas, ilustrados no
macroprocesso da nova situação (Figura 19).
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Figura 19: Fluxograma do novo Macroprocesso da organização
Fonte: O autor (2017)
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4.3.5.1

Remodelagem dos processos de suporte
Foram analisados quatro importantes processos de suporte da VTL, o

processamento da folha de pagamento, o processo de abastecimento de veículos, o
processamento de contas e impostos e o de trâmite das notas fiscais, porém, foi percebido
que nem todos eles precisam de uma remodelagem. Nas tarefas que receberam essa
constatação, foi entendido que a principal adversidade existente é a não estruturação dos
mesmos, de modo que o seu desenho, disponibilização para entendimento dos atores e a
elaboração do manual de procedimentação operacional daquele processo, este último,
item que será discutido nos próximos itens, solucionariam o exposto.
Dentre os processos apresentados, aquele que necessita de uma remodelagem
é o abastecimento de veículos, isso porque, nas tarefas realizadas, puderam ser
identificadas falhas como embolso ao funcionário com quantias arbitrárias,
procedimentos não profissionais e procedimentos dúbios que poderiam gerar retrabalho.
Dessa forma, o processo foi repensado e remodelado e pode ser visto, na Figura 20, a
seguir, juntamente com suas informações características (Quadro 17).
No novo processo de abastecimento dos veículos, existem alguns pontos
importantes que podem ser destacados. O processo foi totalmente modificado com o
intuito de ficar mais direto e objetivo. O responsável pelo processo passou a ser o
funcionário de campo ao invés do Gestor técnico, com isso, houve uma diminuição na
burocracia do procedimento, dando o poder, ao funcionário, de decidir a melhor hora para
efetuar o abastecimento. Para realizar o pagamento e para questões de controle do
processo, foram inseridos dois dispositivos, o cartão de abastecimento, que é cartão
gerenciado por empresa terceirizada e que é pago através de boletos, e uma planilha,
disponibilizada ao colaborador em papel, e que deve ser preenchida com dados do
abastecimento e do veículo. A planilha de dados de abastecimento pode ser vista na
Figura 21.
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Figura 20: Fluxograma do novo processo de abastecimento dos veículos
Fonte: O autor (2017)
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Neste processo, o funcionário de campo é o único ator, ele julga a melhor hora para
realizar o abastecimento, e tem os meios necessários para finalizar o processo e gerar
o item de controle. O processo se inicia com o colaborador constatando a necessidade
de abastecer o veículo, em seguida, ele pode se encaminhar para o posto e realizar o
abastecimento. Para fazer o pagamento, ele conta com o cartão de combustível que o
permite realizar o pagamento sem a necessidade de ter que ser embolsado ou
reembolsado posteriormente. Por último, o colaborador necessita preencher a planilha
disponibilizada a ele para gerar os dados de controle. Ao final do processo, ele avalia
se é necessário o envio da tabela ao gestor financeiro, se não, ele continua até completalas com os dados do mês vigente.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Funcionário de campo
Competências necessárias
As principais competências necessárias são:
•

Organização

•

Integridade

•

Domínio dos dispositivos cartão combustível e planilha de dados de
abastecimento

Inputs do processo
•

Veículo desabastecido

Recursos consumidos/utilizados
•

Funcionário de campo

•

Cartão combustível

•

Planilha de dados de abastecimento

Produtos Resultantes
Veículo abastecido
Quadro 17: Quadro explicativo do processo de abastecimento de veículos
Fonte: O autor (2017)
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Figura 21: Planilha de dados de abastecimento
Fonte: O autor (2017)

4.3.5.2

Processos de suporte não realizados pela organização
Após análise dos processos de suporte, foram averiguadas possíveis lacunas

dentro da organização, a fim de buscar práticas viáveis e ausentes na VTL e que poderiam
mitigar possíveis riscos ao bom funcionamento da instituição. Com base nisso, foi feito
um levantamento dos recursos e equipamentos da organização e constatou-se que a
organização trabalha com equipamentos de alto valor e alta precisão e que não contam
com um processo de manutenção explícito. Dessa forma, foi pensando em um
procedimento que possa zelar pela integridade dos aparelhos para que estes não gerem
erros nos processos chave da organização. Desta maneira o processo, ilustrado na Figura
22, e explicado no Quadro 18, procura definir uma forma efetiva de manter os
equipamentos da organização manutenidos e conservados.
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Figura 22: Fluxograma do processo de Gerenciamento dos equipamentos técnicos
Fonte: O autor (2017)
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O processo de manutenção dos equipamentos deve contar com a experiência dos
colaboradores da organização para que estes possam avaliar o tempo necessário para
que cada ferramenta seja avaliada. Assim, ao julgar a necessidade de manutenção de
um equipamento, o primeiro passo do processo é checar, junto ao manual do
equipamento, se este já chegou a data estipulada pelo fabricante para manutenção. Se
esta data tiver sido alcançada, ainda assim o colaborador deve realizar um teste de
calibragem submetendo o equipamento ao uso controlado e avaliando seus resultados.
Com base nos resultados, o colaborador submeterá o equipamento a manutenção ou
recolocará o aparelho em utilização.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor técnico
Competências necessárias
Para executar essa tarefa, o colaborador precisa conhecer o funcionamento dos
equipamentos e ser organizado para seguir as datas previstas.
Inputs do processo
•

Manual do equipamento a ser avaliado

Recursos consumidos/utilizados
•

Gestor técnico

•

Insumos necessários aos testes de calibragem

Produtos Resultantes
Equipamentos calibrados
Quadro 18: Quadro explicativo do processo de Gerenciamento dos equipamentos técnicos
Fonte: O autor (2017)

4.3.5.3

Processos de suporte necessários ao alcance da estratégia proposta
A última categoria de processos a ser abordada, é a de processos relativos ao

alcance da estratégia da organização. Para tal, foi discutido com o sócio proprietário da
VTL e debatido em capítulo anterior, as diretrizes estratégicas a serem assumidas pela
empresa. Então, tendo em vista os resultados que deliberaram a necessidade de
crescimento da organização, o processo modelado busca a prospecção de novos clientes,
criação de um banco de dados para conservar o contato, por parte da VTL e estudo e
elaboração de abordagem específica a cada organização.
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Com esse processo, espera-se que a VTL possa manter o contato constante
com o cliente, de forma que a organização esteja preparada para entregar um serviço
personalizado e com os devidos valores que o cliente busca, na hora em que o cliente
necessitar. A ilustração do processo e suas informações características podem ser vistas
na Figura 23 e no Quadro 19, a seguir.
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Figura 23: Fluxograma do processo de Prospecção e abordagem de novos clientes
Fonte: O autor (2017)
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O processo se inicia com a análise da necessidade do levantamento de clientes. Caso
seja necessário, o colaborador buscará nos mercados locais e potencias, possíveis
empresas que possam ter interesse no serviço prestado pela VTL. As informações das
organizações identificadas são cadastradas em um banco de dados. Então, define-se um
cliente do banco de dados para ser estudado. O estudo consiste em compreender como
o possível cliente realiza o processo atualmente, levantar as necessidades do cliente
com base nesse processo e estruturar um documento com as vantagens de se firmar
uma parceria com a VTL. De posse desse documento, a organização pode definir um
método de abordagem e executá-la. Se o contato for positivo, ou seja, se o cliente se
interessar no projeto desenvolvido, a proposta é enviada ao setor de vendas, se não, as
informações do processo são cadastradas no banco de dados para que o cliente seja
abordado novamente no futuro.
Responsável pelo processo
O responsável por esse processo é o Gestor financeiro
Competências necessárias
Nesse processo
•

Organização

•

Conhecimento do mercado de telecomunicações

•

Integridade

•

Comunicação

•

Negociação

•

Planejamento

•

Proatividade

•

Criatividade

•

Autoconfiança

Inputs do processo
•

Necessidade de aquisição de novos clientes

Recursos consumidos/utilizados
•

Gestor financeiro

•

Computador

•

Meio de contato com o cliente
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•

Banco de dados de clientes

Produtos Resultantes
Equipamentos calibrados
Quadro 19: Quadro explicativo do processo de Prospecção e abordagem de novos clientes
Fonte: O autor (2017)

4.3.6

Definição dos Cargos, Atribuições e Competências
Para execução das atividades de suporte, foram remodeladas quatro funções

dentro da organização e que já se encontram distribuídas pelos processos mapeados. A
seguir, serão discriminadas as funções de Gestor técnico (Tabela 2), Gestor
Administrativo (Tabela 3), Gestor Financeiro (Tabela 4) e por último do Funcionário de
campo (Tabela 5), que além de executar tarefas do processo chave da organização, passou
a ser responsável por atividades de suporte também.
Tabela 2: Discriminação do cargo de Gestor técnico

Gestor técnico
Competências

Atribuições

• Conhecimento técnico na área O Gestor técnico é a figura que faz a ligação entre os

de telecomunicações
• Especialização

em

processos operacionais e os processos de suporte. É
fibra o colaborador que conhece a organização de ponta a

óptica
• Perícia

ponta e responsável por transformar as informações
no

uso

dos operacionais

equipamentos técnicos
• Relacionamento interpessoal

em

informações

técnicas

e

disponibilizá-las aos clientes da organização. Ele é o
principal responsável pelo processo principal da

• Rapidez na tomada de decisão organização e realiza o processo de suporte de
• Boa comunicação

gerenciamento dos equipamentos técnicos utilizados

• Organização

pela organização.
Fonte: O autor (2017)
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Tabela 3: Discriminação do cargo de Gestor administrativo

Gestor administrativo
Competências

Atribuições

• Conhecimento

sobre

as O Gestor administrativo dirige as atividades de

principais questões contábeis rotina da organização, é responsável por toda as
e legais
• Pratica

formas de comunicação entre a empresa e a
na

utilização

de exterioridade. Além disso é o principal responsável

sistemas computacionais

pelo processamento das folhas de pagamento e de

• Proatividade

contas e impostos.

• Organização
• Comunicação
• Pontualidade
• Integridade
Fonte: O autor (2017)
Tabela 4: Discriminação do cargo de Gestor financeiro

Gestor financeiro
Competências
• Conhecimento

Atribuições
técnico em O Gestor financeiro realiza todas as tarefas
referentes a pagamentos na organização, é o único

finanças
• Perícia

na utilização dos que tem acesso ao gerenciador financeiro da VTL.

sistemas de emissão de notas Além de pagamentos, realiza o acompanhamento de
fiscais

indicadores financeiros. Nos processos explicitados

• Conhecimento do mercado de neste trabalho, tem funções nos processamentos de

telecomunicações

olha de pagamentos e no processamento de contas e

• Organização

impostos. É o responsável pelos processos de trâmite

• Pontualidade

de nota fiscal e do novo processo de prospecção e

• Comunicação

abordagem de novos clientes.

• Negociação
• Planejamento
• Proatividade
Fonte: O autor (2017)
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Tabela 5: Discriminação do cargo de Funcionário de campo

Gestor técnico
Competências

Atribuições

• Perícia na utilização da

Na situação atual, este colaborador somente tinha

planilha de dados de

tarefas nos processos operacionais da organização.

abastecimento.

Porém, foi percebido uma oportunidade de melhoria

• Organização

onde ele passará a executar e ser responsável pelo

• Integridade

abastecimento do veículo utilizado na realização da
vistoria.
Fonte: O autor (2017)

4.3.7

Gestão do Dia a Dia e Sistema de Incentivos
O Modelo Estrela, desenvolvido por Kates e Galbraith (2007), preconiza que

a organização tenha meios de aplicar penalidades ou recompensas baseadas no progresso
obtido em indicadores de desempenho estratégico. Com o emprego de indicadores, surge
a necessidade de reuniões com os atores dos processos e seus responsáveis para debater
a evolução das metas convencionadas. (JESUS e MACIEIRA, 2015)
Como forma embrionária de se criar um sistema de incentivos na VTL, foram
desenvolvidos os seguintes indicadores de desempenho estratégico:
A.

Lead Time do processo Trâmite de notas fiscais
Este indicador visa acompanhar a velocidade com que a tarefa é feita, visto

que este é o processo pelo qual a organização emite suas notas e por elas recebe o
pagamento de seus clientes. Este parâmetro pode ser medido como mostrado na Equação
(1), a seguir:
!"#$% '%'() *% $+%,"--% = /('( *" ,%0,)1-ã% − /('( 404,4()
B.

(1)

Inatividade dos equipamentos técnicos
O indicador Inatividade dos equipamentos mede o índice de parada dos

equipamentos devido a mau funcionamento dos mesmos. Ele mede o desempenho do
processo de gerenciamento de equipamentos técnicos. A quantificação pode ser feita
como na Equação (2), a seguir:
Inatividade *%- "=14$(#"0'%- =

>ú@ABC DA ECBFG DA HIFJHKHDFDA
>ú@ABC DA ECBFG DA@FIDFDFG

L100

(2)
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C.

Participação no mercado alvo (Market share)
Para acompanhamento do processo de obtenção de novos clientes, foi

desenvolvido o indicador Participação no mercado alvo. Esse processo visa acompanhar
as metas de aumento do Market Share da organização. A forma de mensuração de tal
critério pode ser verificada na Equação (3).
O(+'4,4$(çã% *% #"+,(*% ()Q% =
D.

RFBSATF DC @ABSFDC FJAIDHDF
UABSFDC JCJFT

L100 (3)

Backlog nos processos de pagamento
O acúmulo de tarefas incompletas ou não feitas geram consequências

negativas ao funcionamento da organização, principalmente se estas tarefas envolvem
prazos e pagamento de multas caso esses não sejam atendidos. Dessa forma, o indicador
de Backlog nos processos que envolvem pagamento na organização mede a efetividade
desses processos da VTL. Este critério é aferido conforme a Equação (4).
V(,W)%X = O(X(#"0'% $+%X+(#(*% − O(X(#"0'% +")4Y(*%

(4)

Os resultados obtidos nos indicadores da organização mostrarão a
necessidade de conceder recompensas aos atores que a merecerem e, ao mesmo tempo,
realizar cobranças nos pontos onde haja necessidade.
4.3.8

Elaboração do Manual de Procedimentos Operacionais Padrão
O procedimento operacional padrão (POP) é um documento contendo

instruções de como executar, passo a passo, atividades rotineiras dentro de uma
organização. O POP visa aumentar a eficiência das atividades e qualidade nos resultados,
padronizando as ações e elucidando todos os atores fundamentais ao processo. O POP é
uma ferramenta da área da qualidade, largamente utilizado nas industrias para auxilio na
padronização das tarefas, também é amplamente utilizado normatização de
procedimentos hospitalares e no setor de hotelaria.
Cada organização tem seu modelo documental, que, geralmente, é composto
por um cabeçalho, onde constam informações como nome, logo da organização,
identificação do documento, data de criação e atualização, responsável pela criação e
executor, em seguida, informações como objetivo do documento e documentos de
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referência. A partir deste ponto, são encontradas informações relativas ao procedimento,
tal qual os recursos utilizados no processo, fluxograma e descrição das etapas.
Existem muitas justificativas para o uso do POP, mas a principal delas é a
padronização das tarefas. Tendo em vista a organização de estudo, o POP tráz ainda mais
razões para sua utilização, podemos citar o fim da perda de expertise, uma vez que quando
um funcionário saía da organização, nenhum outro sabia como desempenhar tais tarefas.
Com o uso da ferramenta, todo e qualquer funcionário poderá fazer a visualização de
todos os processos da organização de forma sistêmica, com uma visão do todo,
percebendo, a função e o objetivo de cada tarefa dentro de um conjunto global.
Como resultados esperados, podemos destacar os seguintes itens:
•

Processos padronizados;

•

Processos expostos para visualização e compreensão;

•

Processos protegidos contra perdas;

•

Tarefas com alto grau de eficiência;

•

Atores definidos;

•

Maximização de tempo e recursos;

•

Etc.
Dentro da organização, o POP será de responsabilidade do Gestor

administrativo, ele terá a incumbência de analisar a necessidade de futuros POPs e
gerenciar os atuais, fazendo o armazenamento dos documentos e acompanhando as
revisões necessárias.
No processo de criação de novos registros, o Gestor administrativo fará o
acompanhamento da produção, que deve ser realizado pelo próprio executor do processo.
Quanto ao método de criação, o colaborador deverá realizar a descrição das etapas e
definir o tempo de utilização médio, para que possa ser definida uma data para verificação
e atualização do documento procedimental.
Para a VTL, e para fins de explicação, o POP foi dividido em 3 elementos
que são: cabeçalho, informações teóricas e conteúdos técnicos, a serem vistos a seguir.
O APÊNDICE A contém uma aplicação do procedimento operacional padrão
no processo de abastecimento dos veículos.
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4.3.8.1

Cabeçalho do POP
O cabeçalho do Procedimento Operacional Padrão irá contar com os itens

Logo, espaço onde ficará a logomarca da organização, Nome, espaço destinado para o
nome do processo a ser normatizado, Número do Documento, identificação alfanumérica
que representará o processo, Data de Criação, data em que o documento foi elaborado,
Próxima atualização, data para avaliação de possíveis melhorias e atualizações,
Responsável, nome do responsável por gerenciar o documento e Executor, nome do cargo
executará as atividades.
O cabeçalho do POP poderá ser representado como na Figura 24, a seguir.

Figura 24: Cabeçalho do Procedimento Operacional Padrão
Fonte: O autor (2017)

4.3.8.2

Informações Teóricas do POP
O item de informações teóricas comportará dois itens, um deles, o objetivo

do documento, que indica as intenções do documento, o motivo de seu uso e sua
importância e o segundo, as referências teóricas importantes ao documento, como
manuais, versões anteriores, siglas e quaisquer documentos que o responsável avalie
como necessários.
Os tópicos referentes ao item informações teóricas poderão ser representados
como na Figura 25, a seguir.
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Figura 25: Informações teóricas do Procedimento Operacional Padrão
Fonte: O autor (2017)

4.3.8.3

Conteúdos Técnicos do POP
O elemento de conteúdos técnicos engloba os itens de recursos utilizados, que

enumera os recursos da organização consumidos na execução do processo, o fluxograma
do processo, que é a reprodução gráfica da metodologia executada e a descrição das
etapas, principal item do POP, é a explicação passo a passo das etapas integrantes do
processo a ser normatizado.
A Figura 26, mostra o modelo em que será apresentado o componente de
conteúdos técnicos.
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Figura 26: Conteúdos técnicos do Procedimento Operacional Padrão
Fonte: O autor (2017)
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5

CONCLUSÕES
Neste capítulo será debatido a consecução dos objetivos propostos, isto é, de

que maneira os resultados esperados com o projeto ajudarão no auxílio a gestão da
organização. Também está incluso um tópico para discussão de críticas e limitações a
execução do projeto e, finalmente, um tópico com sugestões de trabalhos futuros.
5.1

CONCLUSÕES GERAIS
Este trabalho se concentrou em criar artifícios que pudessem ajudar a

organização de estudo a aperfeiçoar seu modo de gerenciamento. Com base no cenário
atual da organização, foram definidos objetivos específicos como formas de restringir o
caminho até o propósito principal. Dessa forma, o estudo da literatura sobre gestão
organizacional levou a construção de uma metodologia específica à organização
estudada, com foco no estudo e remodelagem dos processos organizacionais e criação de
um manual de procedimentos operacionais padronizados, ambos para auxílio no
gerenciamento das tarefas do dia a dia e para corrigir falhas de retrabalho e perdas de
expertise. Na avaliação e alinhamento da nova estratégia que pudesse gerar a VTL novos
clientes e novas parcerias, de forma que ela não ficasse refém de apenas um contrato.
Podemos citar ainda, como foco da metodologia, a definição de uma nova estrutura
organizacional que coincidisse com as novas estratégias organizacionais e com a
necessidade de se monitorar de forma correta os processos da organização. Por fim, a
metodologia desenvolvida buscou dar especial atenção a forma com que os colaboradores
realizavam suas tarefas, para isso, foram definidos os diferentes cargos, que realizavam
tarefas de suporte na organização, juntamente com suas atribuições, competências e um
sistema de incentivos.
Sendo assim, o objetivo geral e também os específicos, apresentados na
introdução deste trabalho, foram atendidos.
5.2

CRÍTICAS E LIMITAÇÕES A EXECUÇÃO DO PROJETO
O tamanho da organização foi um grande influenciador no formato de

execução deste projeto. Ainda que o fato de lidar com pequenas empresas tenha sido uma
grande oportunidade de trabalho, a maior parte da literatura de projetos organizacionais
são direcionadas a grandes instituições, o que limitou a abrangência do estudo.
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5.3

SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS
É relevante, como um possível trabalho futuro, o estudo para aplicação de

uma gestão por processos dentro da organização. Para isso, futuramente, deve haver a
criação de indicadores mais formais, juntamente com a figura de um gestor de processos
que possa gerenciar o processo de ponta a ponta, controlando o desempenho destes e
reportando os resultados obtidos aos devidos interessados. Para tal, esse gestor deve ser
responsável por coordenar reuniões constantes para avaliar o andamento dos processos e
gerar análises críticas do sistema.
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APÊNDICE A: Procedimento Operacional Padrão do processo de abastecimento dos
veículos

Figura 27: Procedimento Operacional Padrão do processo de abastecimento de veículos (Página 1)
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Figura 28: Procedimento Operacional Padrão do processo de abastecimento de veículos (Página 2)
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