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RESUMO 

O objetivo geral desse trabalho é propor uma sistemática para a implantação da 

padronização de processos, a sua melhoria e a otimização contínua, focando na área 

administrativa da empresa. Foi realizada uma sistemática para implantação através de cinco 

etapas: estruturação do organograma da empresa; definição e desenho dos processos de cada 

setor; definição e desenho dos produtos (fluxograma e atividades) de cada setor; definição dos 

indicadores de acompanhamento e elaboração dos procedimentos e manuais de rotina de cada 

setor. Com a sistemática de implantação proposta, pode-se dividir as etapas de padronização 

de forma a se obter o máximo de informações para o fechamento de cada processo, e o 

envolvimento de todos de cada setor, proporcionando uma análise minuciosa e condições para 

a definição de indicadores de acompanhamento de cada atividade. Nesse contexto, a gestão de 

informação demonstrou mais eficácia e a metodologia PDCA foi utilizada não só como 

ferramenta para melhoria e acompanhamento no GRUPO VAREJO X, empresa estudo de 

caso, como também para a estrutura desse trabalho. Com a estruturação proposta e 

implantada, espera-se o controle e acompanhamento dos indicadores determinantes para 

cumprimento e avaliação dos processos desenhados. Percebeu-se, no desenvolvimento desse 

trabalho, a não existência de um modelo ideal que seja implantado em todas as organizações, 

mas a necessidade da busca de ferramentas para serem utilizadas e adequadas às necessidades 

da empresa. 

 

Palavras-chave: qualidade, serviços, abordagem de processo 
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ABSTRACT 

The goal of this paper is to propose a system for the implementation of standardized 

processes, its continuous improvement and optimization, focusing on the administration 

building. We performed a systematic implementation through five steps: structuring the 

organization chart, definition and design of procedures for each sector, definition and design 

of products (flowchart and activities) of each sector, establishment of indicators for 

monitoring and developing procedures and manual routine of each sector. With the systematic 

deployment proposal, we can divide the stages of standardization in order to obtain as much 

information to the closure of the case and the involvement of all in each sector, providing a 

thorough analysis and conditions for the development of indicators to accompany each 

activity. In this context, information management and more effectively demonstrated PDCA 

methodology was used not only as a tool for improving and monitoring the X RETAIL 

GROUP, company case study, as well as to the structure of this work. With the structure 

proposed and implemented, is expected to control and monitoring of indicators for 

determining compliance and evaluation of the processes designed. It was noticed in the 

development of this work, the lack of an ideal model to be implemented in all organizations, 

but the need to search for tools to be used and tailored to the needs of the company. 

 

Keywords: quality, service, process approach 
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1 INTRODUÇÃO 

Fazendo frente às exigências atuais, os gestores sentem a necessidade de aprender novos 

modos de gerenciar o seu negócio e de estimular um espírito de equipe em que todos 

contribuam com seus conhecimentos e experiências. Com base nisso, é preciso melhorar 

continuamente os processos produtivos e administrativos para que se consiga suprir essa 

necessidade (MOREIRA; COELHO e PINHEIRO, 1997). 

As atividades meio da organização são as atividades que não estão ligadas diretamente à 

produção do produto final, mas que proporcionam o ciclo total da organização: desde a 

compra de matéria prima, ao fechamento do balanço e resultado financeiro da empresa. Essas 

atividades também devem estar bem alinhadas para se obter um processo contínuo, seguro, 

eficiente e eficaz no fechamento e análise das informações. 

Sabe-se que padronização do processo proporciona o gerenciamento da rotina, 

garantindo uma maior produtividade para a empresa, estruturando o fluxo desde a entrada de 

mercadorias até a saída de informações, atendendo com maior eficiência e agilidade às 

necessidades de cada setor. 

A padronização e melhoria de processos, bens e serviços se dá através da participação e 

do comprometimento de todos os colaboradores. A adoção de um sistema de gestão implica, 

normalmente, a padronização dos métodos e práticas de uma organização. Isso é importante 

para permitir a análise crítica e a consequente melhoria dos procedimentos e métodos da 

empresa, propiciando uma perspectiva concreta do que analisar e melhorar (MARSHAL 

JUNIOR et al., 2008). 

Segundo Paladini (2010), a integração das ações de suporte ao modelo gerencial confere 

à Gestão da Qualidade uma característica que considera relevante qualquer recurso, atividade 

ou função da empresa. Se esses elementos compõem a organização é porque possuem 

capacidade de contribuir para manter ou aumentar a adequação do produto ou do serviço ao 

uso. 

A Gestão da Qualidade envolve ferramentas simples ou, eventualmente, mais 

elaboradas, destinadas a dar forma a suas ações. Essas ferramentas podem estar relacionadas à 

definição do melhor modo de atendimento aos clientes, à redução de custos ou ao modo de 

envolver funcionários em processos de análises de problemas para definir suas possíveis 

soluções. Como melhoria contínua, a Gestão de Qualidade abrange estratégias que visam a 
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definir a melhor maneira de executar ações produtivas, partindo de situações existentes, 

procurando-se sempre melhorá-las (PALADINI, 2010). 

1.1 Justificativa e relevância 

Todo macroprocesso é composto por um determinado número de atividades que 

acontecem dentro de cada um deles (ARAÚJO; GARCIA e MARTINES, 2011). Para que o 

processo global atinja seus objetivos, é importante atuar nos microprocessos, de forma que os 

departamentos se completem e atuem visando sempre ao processo como um todo. Daí a 

importância de atuar na padronização e melhoria contínua dos processos, nesse caso, das 

atividades meio, não prejudicando os resultados do processo final. 

O projeto será implantado no GRUPO VAREJO X, o qual não possuía o 

acompanhamento dos custos do negócio, planejamento e procedimento das atividades a serem 

executadas, gerando aumento nas despesas, desprogramação dos setores, desmotivação e 

perda de mercadorias. 

Espera-se que, com o presente trabalho, seja possível apresentar conceitos e implantar o 

processo de padronização e o gerenciamento da rotina de trabalho em cada departamento/ 

setor administrativo da empresa, através do controle sistemático e da melhoria contínua de 

cada atividade. Com metas estipuladas para cada uma delas, pretende-se buscar a melhoria 

contínua dos procedimentos através de ferramentas administrativas adequadas, obtendo a 

excelência nos serviços prestados e a satisfação dos clientes internos e externos. 

Esse trabalho visa a mostrar a importância de implantar os conceitos da Qualidade 

também fora do âmbito da produção, atuando nos processos administrativos da empresa, 

estabelecendo políticas, objetivos e metas no nível micro da mesma, que poderá ser aplicado 

em cada unidade básica gerencial, facilitando o acompanhamento detalhado da empresa como 

um todo. 

Com o objetivo empresarial estabelecido e as metas definidas, permite-se uma melhor 

distribuição de tarefas e melhor acompanhamento dos resultados parciais, permitindo a cada 

unidade básica desenvolver seu plano de ação, envolvendo os aspectos técnicos, 

administrativos e operacionais relacionados (LOBATO et al., 2005). 

Remyrech (2005) afirma que os resultados medíocres ou desastrosos, assim como os 

resultados de sucesso, repousam fundamentalmente na sua eficiência, e que o controle 

constitui um dos princípios básicos da administração, de tal forma que a sua inexistência e/ou 

deficiência têm reflexos diretos e negativos com a mesma intensidade nas demais funções 
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(organização, planejamento e comando), garantindo a frustração parcial ou total dos objetivos 

da organização. O mesmo autor cita que, tanto os autores clássicos como os mais modernos, 

afirmam que a administração deve atender, particularmente, aos princípios de organização, 

planejamento, comando e controle. 

Bouer (2006) afirma que o Gerenciamento da Rotina é um processo permanente e 

contínuo em base diária, acontecendo, portanto, no e durante cada microprocesso de um 

departamento. Para esse mesmo autor, os requisitos para a aplicação dessa ferramenta é a 

existência de microprocessos repetitivos, definidos operacionalmente (padronização), 

interesse em otimizar os microprocessos, vontade em dar um significado à Qualidade também 

fora do âmbito da produção, e o desejo de querer trabalhar de forma sistemática sobre uma 

base de dados confiáveis para identificar e agir prontamente sobre os gargalos do 

microprocesso. 

Dessa forma, percebe-se a importância das definições, controles e acompanhamento dos 

processos realizados por cada setor da empresa, garantindo o sucesso dos objetivos da 

organização. 

1.2 Apresentação da Empresa Estudo de Caso 

Por questões de confidencialidade, o grupo não será identificado e será tratado neste 

trabalho como GRUPO VAREJO X. 

O grupo iniciou suas atividades com apenas uma loja de varejo, de produtos diversos, 

com faturamento mensal médio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), há mais de trinta anos atrás. 

Tratava-se de uma família bem estruturada, que possuía sua atuação no meio agropecuário, e 

que visualizou a oportunidade de entrar no ramo do comércio de varejo. 

Após a experiência obtida com a abertura da loja, os proprietários identificaram uma 

oportunidade de representar marcas conhecidas nacionalmente na cidade de Maceió/ AL, 

através de franquias. 

Então, encerraram as atividades da primeira loja de varejo citada, e abriram, em 1982, a 

primeira loja de uma franquia bastante conhecida em nível nacional, dando início ao objetivo 

de montar um grande grupo de representação de marcas na região do Estado de Alagoas. 

Hoje, o GRUPO VAREJO X representa três marcas bastante conceituadas e aceitas no 

Brasil, na região de Alagoas, mais especificamente na cidade de Maceió, chegando a um 

faturamento médio mensal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com, 
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aproximadamente, 210 funcionários e 26 lojas ao todo, já com planos futuros de abertura de 

mais quatro lojas. 

Com uma visão comercial bastante agressiva, o grupo cresceu bastante nos últimos dez 

anos, necessitando, agora, estruturar sua retaguarda, de forma a atender à demanda de seus 

negócios, com confiabilidade nos processos e informações. O GRUPO VAREJO X não 

possuía um controle efetivo de seus processos, o que acarretava muito desperdício, extravios, 

falta de informações e descontrole em geral. 

Por isso, iniciou um processo de investimento em sua retaguarda, em recursos 

tecnológicos, infraestrutura e de pessoas, dando início, assim, ao projeto de padronização do 

grupo. 

1.3 Objetivos 

Um dos resultados esperados com este trabalho é a otimização dos processos realizados 

em cada setor, garantindo a padronização, acompanhamento e melhoria contínua, conforme as 

reais necessidades da empresa.  

O objetivo geral neste trabalho é propor uma sistemática para implantação dos 

procedimentos e para o gerenciamento dos processos administrativos no GRUPO VAREJO 

X, buscando a melhoria no seu sistema de gestão. 

Para o alcance do objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: 

  Verificar a melhor sistemática de implantação; 

 Diagnosticar a estrutura do GRUPO VAREJO X nos aspectos: organizacional, 

de pessoas e das divisões de trabalho - processos; 

 Definir e desenhar a estrutura ideal para o GRUPO VAREJO X, conforme suas 

reais necessidades; 

 Implantar os processos em cada setor estruturado para o GRUPO VAREJO X. 

1.4 Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos 

relacionados à qualidade de processos e a ferramentas de qualidade, no intuito de elaborar a 

melhor sistemática de aplicação da estrutura organizacional e processual no GRUPO 

VAREJO X e, através de testemunho, apresentadas as evidências de aplicação da teoria. 

As etapas seguidas para a estruturação desejada foram: 
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 Estruturar organograma da empresa; 

 Definir e desenhar os processos de cada setor; 

 Definir e desenhar os produtos de cada setor; 

 Definir os indicadores de acompanhamento; 

 Elaborar os procedimentos / manuais de rotina de cada setor. 

Com a estruturação da empresa e a consequente padronização dos processos de cada 

departamento, foi elaborado um modelo para acompanhamento e análise dos índices de 

produtividade de cada colaborador, conforme metas estabelecidas para cada um. 

Implantar a padronização e definir o modelo ideal fará com que a empresa ganhe maior 

produtividade em seus processos, redução de custos e perdas e, também, condições de avaliar 

e acompanhar o desempenho de seus colaboradores, podendo, futuramente, implantar um 

programa de participação de lucros, conforme as metas atingidas pelo grupo e as metas 

individuais estabelecidas. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em 05 capítulos. Neste primeiro capítulo, estão 

apresentados a justificativa e relevância deste trabalho; a apresentação da Empresa Estudo de 

Caso; os objetivos gerais e específicos; e a metodologia de aplicação do mesmo. 

No segundo capítulo, está exposta a base conceitual da proposta do trabalho, 

apresentando ferramentas e estudos realizados por outros especialistas, que nortearam o 

planejamento e implantação, onde se destacam os seguintes conceitos: Padronização de 

processos; Gerenciamento da Rotina e Método do PDCA – Planejamento, Desenvolvimento, 

Controle e Ação (utilizado também para a implantação deste trabalho). 

O Capítulo 3 é destinado ao estudo de caso, com as informações práticas do estudo, 

como forma de testemunho, sendo apresentado o diagnóstico da empresa, apresentada a 

situação inicial da mesma (utilizando-se a metodologia da letra P da ferramenta PDCA); e a 

proposta e aplicação dos processos para serem implantados no grupo (utilizando a 

metodologia das letras PD da ferramenta PDCA); 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados esperados para a Empresa Estudo de 

Caso, sendo estes divididos em: indicadores de avaliação, para acompanhamento da execução 

do processo proposto (utilizando a metodologia da letra C da ferramenta PDCA); e plano de 

ação para colocar em prática (utilizando a metodologia da letra A da ferramenta PDCA). 

No Capítulo 5, estão expostas as conclusões gerais deste trabalho. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Para levar a empresa à excelência, o administrador deve ter espírito empreendedor, 

aceitar desafios, assumir riscos e possuir um senso de inconformismo sistemático, para 

conduzir a empresa a uma situação melhor (CHIAVENATO, 2003). 

O cenário organizacional é formado por circunstâncias originadas tanto no ambiente 

externo, segundo uma visão macro, quanto no ambiente interno, numa perspectiva micro 

(ARAÚJO; GARCIA e MARTINES, 2011). Na Tabela 2.1, a seguir, estão representadas as 

megatendências e principais alterações da administração, desde a época da Revolução 

Industrial até os dias atuais, segundo Naisbitt (apud CHIAVENATO, 2003, p.19). 

Tabela 2.1 – As megatendências e principais alterações 

DE PARA ALTERAÇÃO 

Sociedade Industrial Sociedade da Informação Inovação e mudança 

Tecnologia Simples Tecnologia sofisticada Maior eficiência 

Economia Nacional Economia mundial Globalização e competitividade 

Curto Prazo Longo prazo Visão do negócio e do futuro 

Democracia representativa Democracia Participativa Pluralismo e participação 

Hierarquia Comunicação Lateral Democratização e empowerment 

Opção dual ou binária Opção múltipla Visão sistêmica e contingencial 

Centralização Descentralização Incerta e imprevisibilidade 

Ajuda Institucional Auto-Ajuda Autonomia e serviços diferenciados 

Fonte: Naisbitt (apud CHIAVENATO, 2003, p.19) 

Desde a Revolução Industrial e das metodologias propostas por Taylor, pode-se 

observar a preocupação da departamentalização da empresa, no intuito de segmentar e 

controlar cada atividade da organização. Nos dias atuais, percebe-se a importância maior da 

padronização do processo para uma eficiência no resultado da empresa. 

Araújo; Garcia e Martines (2011) citam Ludwig Von Bertalanffy, biólogo alemão que 

elaborou a Teoria Geral dos Sistemas (TGS); os sistemas só podem ser compreendidos se 

trabalhados de forma integrada, argumentando-se como base os sistemas do corpo humano 

que coexistem e interagem impactando diretamente na saúde (resultado). Trazendo para a 
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realidade organizacional, segundo a TGS, não é possível trabalhar cada departamento, setor, 

seção de forma isolada. Pelo contrário, é necessário analisar o todo organizacional, porque, 

muitas vezes, o problema está na relação entre as unidades e não dentro delas (ARAÚJO; 

GARCIA e MARTINES, 2011). 

Segundo Paladini (2010), a atenção ao processo produtivo foi um estágio posterior do 

desenvolvimento da Gestão da Qualidade em sua totalidade. Por muito tempo, a qualidade era 

avaliada em produtos e serviços, voltando sua atenção para resultados de atividades ou efeitos 

de ações bem definidas. Buscava-se, portanto, conferir confiabilidade à análise da qualidade 

do produto, pois havia o entendimento de que essa era a forma pela qual o cliente avaliava 

toda a empresa. Todo o esforço, assim, visava à qualidade do produto acabado e essa era uma 

forma rudimentar de entender os padrões da qualidade adotados pelo cliente. 

O processo produtivo visa, de fato, a atender as necessidades do cliente, a razão de ser 

da empresa. Porém, não atentando para os processos internos que interferem, também, no 

resultado da empresa, pode, a mesma, apresentar produtos satisfatórios ao cliente e não ter 

condições de acompanhar ou avaliar os resultados da mesma. Pode também, haver perdas 

financeiras fora do âmbito produtivo, tornando-a satisfatória para os clientes externos, porém, 

sem lucratividade que justifique ou permita a sua existência. 

Continuando com Paladini (2010), o mesmo cita como os elementos que fundamentam 

as teorias básicas da Administração têm elementos coincidentes com os processos de Gestão 

da Qualidade. A descrição de algumas escolas da Administração, como é o caso da 

Administração Científica, mostra claramente essa identificação. Segundo Chiavenato (2003), 

a abordagem clássica da Administração Cientifica se baseia na ênfase colocada nas tarefas.  

Considerando esse conceito e os departamentos de cada empresa como fonte geradora 

de um produto para outro setor (transporte de informações), pode ser utilizado o conceito de 

linha de produção fabril para o processo interno, considerando cada departamento como 

fornecedor e cliente.  

Segundo Moreira (2011), “sistema de produção” é o conjunto de atividades e operações 

inter-relacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços, e é extremamente útil para dar 

ideia de totalidade. 
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2.1 Padronização de processos 

Processo administrativo é o nome dado ao conjunto de funções administrativas, que 

envolvem o planejamento, a organização, a direção e o controle (CHIAVENATO, 2007, p. 

95). 

Nas empresas modernas, a padronização é considerada a mais fundamental das 

ferramentas gerenciais. Segundo Campos (2004b), os gerentes precisam entender que a 

padronização é um dos caminhos seguros para a produtividade e competitividade em nível 

internacional, pois é uma das bases onde se assenta o moderno gerenciamento. Na Qualidade 

Total, ela é a base para a Rotina (Gerenciamento da Rotina do Trabalho Diário), e é meio, 

onde o objetivo é conseguir melhores resultados. 

A padronização deve ser vista como um processo interno e contínuo da empresa, o qual 

proporcione melhorias em qualidade, custo, cumprimento de prazo e segurança nos processos. 

Ela também facilita o treinamento de novos integrantes na função a ser exercida por eles, uma 

vez que se tem o projeto e os procedimentos utilizados para atingir o objetivo. Assim, pode 

proporcionar às empresas uma maior confiança nos processos, não pondo uma dependência da 

organização nas mãos de funcionários. Ao reunir as pessoas e discutir o procedimento, até 

encontrar aquele que for melhor, é possível treiná-las e assegurar-se de que a execução está de 

acordo com o que foi acordado. Dessa forma, o acompanhamento das atividades é mais claro 

e transparente, sendo verificado seu cumprimento através de índices de controle. 

A padronização garante que o processo não seja alterado, sendo cumprido por todos os 

envolvidos no processo. Porém, a importância está voltada não somente para o processo, 

como para as pessoas, o que permite que os procedimentos sejam revistos à medida que a 

necessidade surja, criando-se, assim, um ciclo de melhoria contínua a partir da padronização 

do processo – princípio do conceito da Qualidade Total. Daí a importância de se entender que, 

pela padronização decorrem a educação, o treinamento e a delegação, para que esse ciclo 

esteja sempre de acordo com os objetivos da empresa. 

Segundo Moreira (2011), a qualidade é entendida, normalmente, como um atributo de 

produtos ou serviços, mas pode referir-se a tudo que é feito pelas pessoas; fala-se na 

qualidade de um aparelho elétrico, de um carro, do serviço prestado por um hospital, do 

ensino provido por uma escola, ou do trabalho de um dado funcionário ou departamento. 

Continuando com Moreira (2011), o Total Quality Management (TQM) é uma filosofia 

gerencial, isto é, uma forma particular de enxergar uma instituição, para que ela serve e como 

administrá-la. Esta é uma filosofia integrada por gerência e por um conjunto de práticas que 
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enfatizam a melhoria contínua, a busca pelo atendimento das necessidades do cliente, o 

pensamento a longo prazo, a eliminação de refugo e retrabalho, o envolvimento do 

trabalhador, o trabalho em equipe, os novos projetos do processo, o benchmarking (busca e 

adoção das melhores práticas conhecidas de trabalho), a análise e solução de problemas pelos 

empregados, a medida de resultados e o relacionamento próximo com os fornecedores. 

A palavra processo pode ser verificada e analisada em todos os aspectos e setores da 

empresa. O objetivo principal do projeto de processos é assegurar que o seu desempenho seja 

adequado ao que quer que se esteja tentando alcançar (SLACK; CHAMBERS e JOHNSTON, 

2009). 

No levantamento das informações de todo o processo, para definição do padrão a ser 

estabelecido, pode-se utilizar a metodologia utilizada na ferramenta chamada Diagrama de 

Causa e Efeito ou Diagrama de Ishikawa (seu criador), que analisa os itens necessários para se 

ter uma visão ampla do processo. É uma ferramenta de representação das possíveis causas que 

levam a um determinado efeito a ser analisado, conforme Figura 2.1 representada a seguir. 

 

 

Figura 2.1 – Representação genérica do diagrama de causa e efeito 

Fonte: Adaptado de Marshal Júnior et al. (2008, p. 105) 

O padrão não pode ser estabelecido sem que haja um objetivo definido (qualidade, 

custo, atendimento, moral e segurança) e a consciência de sua necessidade. Segundo Campos 

(2004b), decidida a padronização, as etapas básicas são:  

 Especialização – escolher o sistema a ser padronizado determinando a sua 

repetibilidade. Nesta etapa, é importante estabelecer o fluxograma do processo repetitivo; 

 Simplificação – o próximo passo é a simplificação, que consta da redução do 

número de produtos, componentes, materiais e procedimentos e do projeto dos produtos;  

 

PRODUTO OU 

ANOMALIA 

 

MATÉRIA PRIMA 

(MATERIAIS) 

 

MÁQUINA 

(EQUIPAMENTOS) 

 

 

MÃO DE OBRA 

(PESSOAS) 

 

 

MÉTODO 

(PROCEDIMENTOS) 
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 Redação – redigir em uma linguagem que as pessoas entendam;  

 Comunicação – comunicar-se com todas as outras pessoas ou departamentos 

afetados pelo padrão;  

 Educação e treinamento – o alvo principal é a mente das pessoas, fazer com 

que cada um seja o mais competente do mundo em sua função;  

 Verificação da conformidade aos padrões – auditar o sistema e o aperfeiçoar. 

As metas da qualidade, custo, entendimento, moral e segurança devem ser alcançadas. 

Para a definição do procedimento geral, é necessário o mapeamento dos 

microprocessos, onde se estará delineando o início, meio e fim de determinada atividade, o 

que envolve a descrição de processos em termos de como as atividades relacionam-se umas 

com as outras dentro do processo. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para o 

mapeamento de processo (process blueprinting ou análise de processo, como muitas vezes é 

denominado). As técnicas identificam os tipos diferentes de atividades que ocorrem durante o 

processo e mostram o fluxo de materiais, pessoas ou informações que o percorrem (SLACK; 

CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). Alguns símbolos de mapeamento podem ser vistos na 

Figura 2.2 a seguir. 

 

Símbolos de mapeamento de processo derivado da 

Administração Científica 

Símbolos de mapeamento de processos derivados 

da análise de sistemas 

- Operação (uma atividade que 

diretamente agrega valor) 

- Início ou final do processo 

 

- Inspeção (checagem de algum tipo) 
 

- Atividade 

 

- Transporte (movimentação de algo) 

 

- Input ou output de um processo 

 

- Atraso (espera, por exemplo, de 

materiais) 

 

- Direção do fluxo 

 

- Estoque (estoque deliberado) 

 

 

- Decisão (exercitando o poder 

discricionário) 

Figura 2.2 – Principais símbolos de mapeamento de processos comuns 

Fonte: Slack et al. ( 2009, p. 102) 

A Figura 2.3, a seguir, representa um modelo para análise global da administração de 

processos, apresentando quatro partes no ambiente da administração de processos das 

empresas, ambientes externos, mas que podem influir ou receber influência, de maneira direta 
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ou indireta, do desenvolvimento e operacionalização dos referidos processos na empresa 

(OLIVEIRA, 2007a).  

 

 

Figura 2.3 – Modelo para análise global da administração de processos 

Fonte: Oliveira (2007a, p. 35) 

O principal problema, segundo Oliveira (2007a), que a administração de processos tem 

apresentado para se consolidar como instrumento administrativo de elevada qualidade é a 

falta de metodologias estruturadas para seu desenvolvimento e operacionalização nas 

empresas, e a ciência de que não existe um modelo único, mas um em que devem ocorrer 

adaptações para a realidade de cada uma das empresas consideradas. 

Na concepção mais frequente, processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades 

que toma um input, adiciona valor a ele e fornece o output a um cliente específico; é um 

grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou 

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. Os inputs podem ser materiais, 

equipamentos e outros bens tangíveis, mas também podem ser informações e conhecimento 

(GONÇALVES, 2000). 

De maneira geral, segundo Oliveira (2007a), podem-se considerar cinco fases básicas, 

com as necessárias adequações à realidade de cada empresa: 

ASPECTOS 

ESTRATÉGICOS: 

- Planejamento Estratégico 

- Qualidade Total 

- Marketing Total 

- Logística 

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS: 

 

- Produto e Serviço 

- Conhecimento 

ASPECTOS 

COMPORTAMENTAIS: 

- Capacitação 

- Desempenho e Potencial 

- Comportamento 

- Comprometimento 

ASPECTOS 

ESTRUTURAIS: 

 

- Estrutura Organizacional 

- Informações Gerenciais 

- Custos por atividade 

 

ADMINISTRAÇÃO 

DE PROCESSOS 
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- Comprometimento – apresentar, debater a estruturação geral, o entendimento e o 

consequente comprometimento, por todos os profissionais, direta ou indiretamente 

envolvidos, para o adequado desenvolvimento dos trabalhos de administração de processos 

nas empresas. Muitos trabalhos deixam de apresentar resultados adequados porque as pessoas 

não se comprometem com o seu desenvolvimento e implementação. 

- Estruturação – identificação de todos os aspectos a serem considerados para os 

adequados desenvolvimento e implementação dos processos administrativos, bem como a 

estruturação básica com todas as fases, etapas e atividades a serem realizadas, respeitando-se 

a realidade da empresa.  

- Análise – estruturação final da sistemática da administração de processos para efetiva 

aplicação na próxima fase da metodologia. É a análise da situação futura desejada, realidade 

do processo, análise do valor agregado, benchmarking dos indicadores de desempenho, 

análise dos resultados, delineamento dos processos ideais, decomposição da passagem para a 

situação futura, análise das alternativas e definição das prioridades. 

- Desenvolvimento - fase de consolidação da administração de processos na empresa, e 

quando ela termina, já deve existir o consenso sobre a nova realidade administrativa a ser 

consolidada na empresa. Os principais aspectos dessa fase são: delinear o sistema de 

informações gerenciais; otimizar a relação entre os processos e as informações necessárias; 

estruturar os processos; identificar, obter e aplicar tecnologias; adequar a estrutura 

organizacional; delinear os perfis de atuação; e identificar o catalisador responsável pelos 

processos. 

- Implementação – não deve ser considerada como o término da aplicação da 

administração de processos, pois esta deve ser considerada em si um processo administrativo 

e nunca deve terminar, sendo, inclusive, uma postura e filosofia de atuação da empresa. Essa 

fase representa o momento da operacionalização de tudo o que foi anteriormente idealizado e 

estruturado, e está decomposta em quatro etapas: planejar a implementação; implementar; 

acompanhar e avaliar; e aprimorar contínua e acumulativamente. 

Muitas empresas querem se organizar por processos, mas não têm uma noção clara dos 

passos a seguir e das providências que devem ser tomadas. As organizações estruturadas por 

tarefas precisam ser redesenhadas para poder funcionar por processos, pois algumas empresas 

acabam dando alguns passos e desistem logo depois, sem saber ao certo como prosseguir 

(GONÇALVES, 2000). 



Capítulo 2                                                                                                                                           Base conceitual 

 13 

A análise dos processos nas empresas implica a identificação das diversas dimensões de 

processos: fluxo (volume por unidade de tempo), sequência das atividades, esperas e duração 

do ciclo, dados e informações, pessoas envolvidas, relações e dependências entre as partes 

comprometidas no funcionamento do processo. Os processos podem ser agregados em 

macroprocessos e subdivididos em subprocessos ou grupos de atividades. (GONÇALVES, 

2000). 

As pessoas sempre trabalharam de forma a buscar melhorar os processos. A Revolução 

Industrial começou no início do século XVIII, e levou às fábricas e aos gestores o foco sobre 

a organização dos processos fabril. Quem introduziu essa teoria, no século XX, foi Henry 

Ford, com a nova metodologia de fabricação nos processos automobilísticos, revolucionando 

na época. Logo após, outro americano, Frederick Winslow Taylor, publicou um livro 

intitulado Principles of Scientific Management, e implantou algumas ideias para melhorar os 

processos. Ele argumentou que estes devem ser simples, estudando o tempo e a sistemática 

utilizada para a melhor performance na produção, e o controle do sistema, mensurando seu 

desempenho. (HARMON, 2007) 

Segundo Harmon (2007), há várias décadas que se vem pensando sobre a mudança de 

processos. Ele cita que, na década de 1990, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América financiou um grande projeto para se analisar como se poderia melhorar o processo 

de desenvolvimento de software. O instituto responsável por essa análise foi Software 

Engineering Institute (SEI), localizado na Universidade Carnegie Mellon. Com sua análise, 

puderam apresentar um modelo em que constam as etapas pelas quais as organizações de 

software devem passar em sua gestão de processos. Este modelo ficou conhecido como 

Capability Maturity Model (CMM), o qual define a maturidade de uma organização da 

seguinte forma: 

 Nível 1 – Inicial. O processo está caracterizado por um conjunto de atividades 

individuais. Não existe um processo definido, e o sucesso do resultado depende de esforços 

individuais e heroicos. 

 Nível 2 – Repetitivo. Os processos básicos são estabelecidos exclusivamente 

para gerir custos, cronograma e definir a funcionalidade. Visa a repetir sucessos anteriores em 

projetos similares. 

 Nível 3 – Definido. O processo já é documentado e as normas estão definidas. 

Todos os projetos utilizam uma versão do método aprovado já estabelecido como padrão para 

a organização. 
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 Nível 4 – Gerenciado. As normas dos processos e qualidade dos produtos são 

coletadas. Tanto o processo como os produtos são quantitativamente compreendidos e 

controlados. 

 Nível 5 – Otimizado. Melhoria contínua, ideias e tecnologias inovadoras. 

A análise de métodos de trabalho, tanto os já existentes como os trabalhos que ainda 

estão sendo projetados, já é uma prática corrente de muitas organizações. Em organizações 

industriais, o setor de Métodos e Sistemas, Tempos e Métodos ou algo semelhante, fica 

designado para a análise desses processos, o que, de uma forma genérica, faz com que esses 

setores fiquem subordinados à Engenharia de Fábrica, Industrial ou Engenharia de 

Manufatura. No caso de serviços, ficaria a cargo do setor de Organização e Métodos ou 

equivalente (MOREIRA, 2011). 

Se um processo já existe, o analista de métodos ou processos buscará melhorá-lo a partir 

de algum critério, geralmente ligado, direta ou indiretamente, à produtividade. Uma análise 

criteriosa demonstra um aumento na produtividade, o baixo custo, sobretudo se a empresa 

nunca ou pouco se utilizou da análise de métodos (MOREIRA, 2011). 

A ênfase sobre sistema, atualmente, surgiu do trabalho contemporâneo da biologia e das 

ciências sociais, assim como muitos teóricos da gestão têm contribuído para a perspectiva de 

sistema, a qual enfatiza que tudo está ligado a tudo e que, muitas vezes, vale a pena um 

modelo de negócio e processos em termos de fluxos e de feedback. Segundo HARMON 

(2007), a ideia de tratar o negócio como um sistema é tão simples, principalmente hoje 

quando é tão comum, que é difícil para alguns entenderem como é importante essa ideia. O 

pensamento sistêmico salienta vínculos de relações e fluxos. Qualquer funcionário, unidade 

ou atividade é parte de uma entidade mais ampla, e trabalhando juntos, são justificados pelos 

resultados que produzem (HARMON, 2007). 

Segundo Oliveira (2007a), alguns tópicos básicos a serem considerados na reengenharia 

em nível organizacional são: 

 A empresa não deve prender-se a uma estrutura organizacional de sucesso do 

passado, pois, seguramente, esta estrutura não foi a causa de seu sucesso. É consequência, e 

não causa. 

 Acabar com as igrejas e disputas internas provocadas pelas unidades 

organizacionais. Para tanto, eliminar estas unidades organizacionais funcionais e começar a 

trabalhar através de processos. 
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 Embora as unidades organizacionais funcionais devam ser eliminadas, as 

pessoas devem manter suas habilidades funcionais nos trabalhos organizados em processos. 

 Com referência à estrutura organizacional, a reengenharia enquadra-se melhor 

em estruturas horizontalizadas, em que as atividades funcionais tradicionalmente separadas 

são interligadas de forma transparente. 

 Um processo que pode ser de elevada importância para a estruturação dos 

níveis e tipos de objetivos e estratégias da empresa é a técnica de rede escalar de objetivos, 

que representa a decomposição estruturada dos objetivos gerais e correspondentes estratégias 

pelas diversas unidades organizacionais da empresa. 

 A alocação da autoridade e responsabilidade em um processo de reengenharia 

pode representar algo complexo. 

 Uma abordagem que pode facilitar o desenvolvimento e a implementação da 

reengenharia é o empowerment, que corresponde ao ato de delegar responsabilidade e poderes 

ao funcionário. Neste caso, o executivo é o sujeito da ação.  

OLIVEIRA (2007a) também menciona que o novo modelo organizacional tem que 

consolidar perfeito equilíbrio e interação entre dois pontos: 

 De um lado, o atendimento das expectativas dos clientes atuais e potenciais; e 

 De outro lado, o otimizado desempenho organizacional, contribuindo para a 

alavancagem dos resultados da empresa. 

De acordo com o mesmo autor, no ambiente de administração de processos, 

consideram-se quatro partes: aspectos estratégicos, aspectos tecnológicos, aspectos estruturais 

e aspectos comportamentais. Na estrutura organizacional (aspectos estruturais), o mesmo 

menciona se tratar de um delineamento interativo das atribuições, níveis de alçada e processo 

decisório inerente às unidades organizacionais da empresa. São considerados no delineamento 

da estrutura organizacional: 

 Departamentalização – agrupamento de acordo com um critério específico de 

homogeneidade das atividades e correspondentes recursos; 

 Níveis hierárquicos – conjunto de cargos na empresa com um mesmo nível de 

autoridade; 

 Amplitude de controle – número de subordinados a serem supervisionados; 

 Delegação – criando a correspondente responsabilidade pela execução da tarefa 

delegada de um nível a outro; 

 Centralização – maior concentração de poder decisório 
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 Descentralização – menor concentração de poder decisório. 

OLIVEIRA (2007a) também registra que, a abordagem organizacional dos processos 

não pode ser separada das abordagens estratégica, tecnológica e comportamental. 

A empresa deve padronizar seus processos estando sempre atenta aos aspectos 

tecnológicos, pessoal, e estrutural, sabendo não existir um modelo definido, mas buscando 

ferramentas que facilite a estruturação e implantação de ferramentas gerenciais e a 

padronização e controle. 

2.2 BPM – Business Process Management 

Para garantir a sobrevivência e sustentabilidade da organização, que vive para atender 

às necessidades primárias ou supérfluas do cliente, e também os objetivos de lucratividade, o 

foco hoje deve estar direcionado para os processos da empresa, no intuito de garantir a 

eficiência e eficácia do produto final.  

As empresas buscam, cada vez, mais melhorar os seus processos e negócios, produzindo 

com mais eficiência, produtividade, e alcançar as metas estipuladas por elas mesmas. Os 

gestores da atualidade sabem que alcançar esse desempenho e metas faz parte de seu trabalho 

(HARMON, 2007). 

Business Process Management (BPM) é a disciplina que combina recursos de software 

e conhecimento de gestão, no intuito de acelerar a melhoria de processos da empresa e 

facilitar a inovação da mesma. Seus fundamentos ajudam a atingir objetivos estratégicos, 

orientando a implementação de processos eficientes em toda a organização. A BPM diverge 

das tradicionais linhas de gestão, como a funcional, pelo fato de ter seu foco relacionado ao 

nível superior e ao sucesso da linha de fundo, através da integração vertical e otimização de 

trabalho. Outro aspecto importante dessa disciplina é que a mesma está sempre buscando 

melhoria contínua nos processos, aumentando constantemente a competitividade da empresa 

(ROLAND, 2009). 

Essa ferramenta envolve uma mudança como um todo na organização, afetando desde 

os processos internos, como os processos estratégicos, de responsabilidades, das pessoas, 

entre outros. 

Encontram-se em ELO GROUP (2009) os 06 fatores propostos por Rosemann, 

professor que propôs o modelo de maturidade em BPM, que são: alinhamento estratégico, 

governança, métodos, tecnologia da informação, cultura e pessoas. 
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Com essa metodologia em mente, e a busca de melhoria contínua, a organização estará 

sempre focada em seus processos no intuito de atingir melhorias contínuas em sua gestão. 

2.3 Gerenciamento da rotina 

No caso de um trabalho rotineiro, há uma parcela repetida, cíclica, chamada de tarefa 

central da atividade. O primeiro passo para a análise do trabalho de rotina é separar a tarefa 

em elementos e isolar a parte central consistente das tarefas auxiliares. É importante 

identificar as tarefas comuns e repetíveis, pois o objetivo desta identificação é agrupar os itens 

com maior frequência de repetição e menor tempo de variação (LIKER; MEIER, 2008). 

Segundo Campos (2004b), o gerenciamento de procedimentos previamente 

estabelecidos é melhor conduzido pelo método do ciclo PDCA – Planejamento, 

Desenvolvimento, Controle e Ação – que visa ao gerenciamento de processos repetitivos, 

estabelecendo padrões de trabalho para cada etapa, desde o projeto até o produto final, 

incluindo explicações de como verificar a existência de problemas (resultados desejados não 

alcançados), como estruturar suas causas e como corrigi-las, de tal modo que os resultados 

desejados possam ser alcançados. Na Figura 2.4, a seguir, está representado o Ciclo PDCA, 

assunto que será abordado mais detalhadamente no próximo item deste capítulo. 

Apesar de muitas empresas saberem da importância de se organizar por processos, a 

maioria apresenta dificuldade em iniciar este procedimento. Uma reestruturação baseada em 

processos necessita, primeiramente, de um entendimento dos processos essenciais da 

organização, ou seja, clareza no propósito de sua existência e conhecimento de sua situação 

corrente, detalhando o trabalho realizado e quais os responsáveis envolvidos, quais 

informações são necessárias e o que é gerado (ARAÚJO; GARCIA e MARTINES, 2011). 
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Figura 2.4 – Ciclo PDCA de controle 

Fonte: Campos (2004 b, p. 20) 

Segundo Moreira (2011), pode-se trabalhar a partir da visão mais abrangente do 

trabalho, com a análise de várias operações (macrovisão) inicialmente e, em seguida, atacar 

detalhes específicos, tais como arranjo das ferramentas e utensílios no local de trabalho e os 

movimentos do operador ao realizar o trabalho. 

É importante se ter um mapeamento das atividades para o gerenciamento do processo. 

Na Figura 2.5 a seguir estão apresentados quatro grandes subprocessos para tal controle: 

Plano de Trabalho, Organização do Trabalho, Comunicação e Controle do Trabalho. Em cada 

subprocesso estão incluídas diferentes atividades, pois existem diferentes formas de definir 

uma atividade para o gerenciamento de processos, e diferentes caminhos, mas é importante 

que se defina uma única e padronizada forma de falar, para facilitar a comunicação 

(HARMON, 2007). 
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Figura 2.5 –Subprocessos básicos do dia a dia do gerenciamento de processos 

Fonte: Harmon (2007, p. 299) 

 

Segundo HARMON (2007), em essência, a perspectiva de sistemas enfatiza que tudo 

está ligado a tudo e que, muitas vezes, vale a pena um modelo de negócio e processos em 

termos de fluxos de uma retroalimentação. Um diagrama de sistemas simples é mostrado na 

Figura 2.6 a seguir. 
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Figura 2.6 – O negócio como um sistema 

Fonte: Harmon (2007, p. 3) 

 

O gerenciamento da rotina é uma ferramenta que possibilitará o controle e eficiência na 

retroalimentação dos processos e na transferência de informações de um micro processo para 

outro.  

2.4 Metodologia PDCA – Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Ação 

A sobrevivência das empresas depende de sua capacidade de atender às necessidades 

dos clientes, o que exige das mesmas condições de promover mudanças rápidas, adequando-

se às novas exigências e necessidades surgidas. Segundo Aguiar (2006), para que as empresas 

sejam capazes de promover as mudanças necessárias, em um tempo adequado, é necessário 

um sistema de gestão que as possibilite enfrentar os desafios que irão encontrar, tendo o 

método de PDCA um excelente sistema de gestão para essa finalidade. 

Esse método é constituído de quatro etapas (AGUIAR, 2006, p. 26): 

 PLAN (Planejamento) – definida a meta de interesse e estabelecidos os meios 

(plano de ação) necessários para atingir a meta proposta; 

 DO (Execução) – execução do plano de ação, e dados coletados para fornecer 

informações sobre a obtenção da meta; 

 CHECK (Verificação) – validação dos resultados obtidos em relação ao 

alcance da meta; 

 ACTION (Ação) – Se a meta foi alcançada, são estabelecidos os meios de 

manutenção dos bons resultados; se a meta não foi alcançada, inicia-se um novo ciclo do 

PDCA com o objetivo de se encontrar meios que levem o processo a obter resultados que 

superem a diferença. 
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O método PDCA é uma ferramenta que proporciona o acompanhamento (manutenção) 

dos objetivos e a melhoria contínua do processo existente, pois se trata de um ciclo que nunca 

acaba.  

Segundo Aguiar (apud CAMPOS, 2006, p. 63) as melhorias a serem alcançadas nos 

processos e produtos existentes são estabelecidas tomando como referência metas anuais, 

como ilustrada a forma de obtenção na Figura 2.7 abaixo. 

 

 

Figura 2.7 – PDCA aplicado com os Objetivos de Manter e Melhorar 

Fonte: Aguiar (apud CAMPOS, 2006, p.63). 

 

O método de PDCA é uma ferramenta utilizada para manter o padrão estabelecido pela 

empresa e a busca constante de melhorias no processo estabelecido, pois proporciona ao 

executante ou gestor estar analisando cada etapa e o resultado delas. 

Segundo Campos (2004c), toda organização possui suas diretrizes, e o método PDCA 

operacionaliza estas diretrizes, através do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia – 

que busca a manutenção do nível de controle -, e o gerenciamento pelas diretrizes – que busca 

a melhoria da organização promovendo rompimento da situação atual. 
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Continuando com o mesmo autor, para assegurar que as etapas do método sejam 

cumpridas, é preciso padronizar e treinar as pessoas, seguindo as etapas que aparecem na 

Figura 2.8 a seguir (CAMPOS, 2004c). Este autor reforça que, nos primeiros anos, a ênfase 

está no estabelecimento das diretrizes, e depois na prática do planejamento. Ela se inicia com 

o estabelecimento das diretrizes, continua com a padronização e treinamento das mesmas, e 

em seguida, com a busca constante de melhorias.  

O SDCA - Standard, Do, Check, Action é o ciclo do PDCA para manutenção da 

qualidade. O „S‟ que substitui o „P‟ quer dizer Standard, porque a meta e os métodos 

utilizados para atingi-la são os padrões já estabelecidos pela empresa (AGUIAR, 2006).  

Torna-se, então, um ciclo constante, que deve estar sempre sendo analisado, monitorado 

e aprimorado, por isso se trata de uma ferramenta tão utilizada para a gestão de processos. 

Segundo Paladini (2009), a Gestão de Qualidade no Processo é o esforço feito para que 

a qualidade não se restrinja ao produto (efeito), mas que seja gerada no processo produtivo 

(causas ou origens do produto). Priorizando as ações de produção (causas), a Gestão da 

Qualidade propôs a imposição de determinados comportamentos ao processo, dando ênfase 

para a ação gerencial em analisar as causas e não mais a atenção exclusiva a efeitos, tendo 

como princípio básico de que a qualidade deve ser gerada a partir das operações do processo 

produtivo (PALADINI, 2009).  
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Figura 2.8 – Relacionamento entre Gerenciamento pelas Diretrizes e o Gerenciamento da Rotina do Trabalho 

do Dia a Dia 

Fonte: Campos (2004c, p. 38). 

O mesmo autor cita três etapas para o ciclo da gestão da qualidade no processo: 

eliminação das perdas, eliminação das causas das perdas e otimização dos processos.  
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GESTÃO DA QUALIDADE NO PROCESSO MÉTODO PDCA - SDCA 

Considerando o conceito e princípios da Gestão de Qualidade no Processo, por Paladini 

(2009), e o método de PDCA, temos na Figura 2.9, a seguir, o conceito de gestão unido com 

uma ferramenta de gestão. 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Princípios Básicos da Gestão de Qualidade de Processos x Método PDCA 

Fonte: A Autora (2011). 

2.5 Treinamento e desenvolvimento 

O processo de treinamento deve ser desenvolvido, em conjunto com o usuário, desde os 

primeiros passos do trabalho. Se for feito dessa forma, haverá significativa possibilidade de o 

usuário adquirir maior confiança no sistema e, consequentemente, maior facilidade em sua 

operacionalização (OLIVEIRA, 2007a). 

Toda organização luta para gerar resultados consistentemente positivos. A chave para o 

sucesso é o desenvolvimento de um talento e a definição de métodos de trabalho que primem 

pela excelência. Portanto, a padronização do trabalho está relacionada ao método empregado 

para desenvolver estes talentos (LIKER; MEIER, 2008). 

Segundo o método Toyota, o trabalho padronizado é a base para os métodos de trabalho 

eficientes e produtivos; a habilidade de estudar uma operação do ponto de vista do 

treinamento e de segmentá-la em seus elementos mais críticos é parte necessária da definição 

do trabalho padronizado (LIKER; MEIER, 2008). 
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A definição da atividade para fins de padronização oferece uma estrutura de execução – 

e, portanto, de treinamento, pois é extremamente difícil ensinar uma atividade que não tenha 

sido padronizada e que não tenha um método definido de execução (LIKER; MEIER, 2008). 

O ser humano foi, é, e sempre será necessário e fundamental para o andamento de 

qualquer processo, e a importância dada a ele é fundamental para o resultado desejado na 

organização.  

A mesma importância que se dá aos processos também deve ser dada à forma de tratar 

as pessoas na empresa. Cita Gonçalves (1997, p. 12): “Transformar as empresas de hoje em 

organizações como elas devem ser implica transformar empregados executantes de tarefas 

em profissionais de processos”. 

Transformar a força de trabalho passou a ser o maior desafio estratégico enfrentado 

pelas empresas, pois os processos modernos alavancam fortemente as competências 

individuais das pessoas que executam. Durante muito tempo, as empresas não se preocuparam 

com a capacitação do seu pessoal, depois passaram a valorizar o treinamento do pessoal 

operacional, inclusive como recurso para a redução de erros e de custos de produção e, mais 

recentemente, têm passado a se preocupar com a capacitação do pessoal que gerencia os seus 

recursos e produz através desses mesmos recursos (GONÇALVES, 1997). 

Segundo Paladini (2010), as formas para envolver a mão de obra na produção da 

qualidade podem ser determinadas através de algumas estratégias que apresentam um objetivo 

que tende a ter maior destaque em relação a outras metas implícitas, como: 

 Atribuição de responsabilidades – onde se pretende repassar responsabilidade 

específica à mão de obra como forma de motivá-la e, assim, viabilizar alguns resultados 

específicos; 

 Organização de esforços – a meta é tornar os participantes do esforço pela 

qualidade de forma coletiva, integrada e cooperativa, o que visa a conferir maior eficiência ao 

esforço e determinar quais melhorias são relevantes e como implantá-las, surgindo, assim, o 

modelo multifuncional, em que todos no grupo possuem uma noção do trabalho a fazer. 

 Estratégias desenvolvidas por similaridade – que procura criar relações entre 

informações referentes a dado processo ou produto. Sua operação consiste em agrupar as 

informações (da mesma forma que os pequenos grupos de pessoas) tendo em vista as 

analogias, as semelhanças ou as identidades que guardam entre si; 

 Indução à participação positiva – o chamado brainstorming (“tempestade de 

ideias”), objetivando gerar ideias em reuniões com vários participantes; 
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 Ações integradas de envolvimento – as ferramentas direcionadas para os 

recursos humanos interligam-se, gerando ações integradas de envolvimento. 

A empresa Toyota ficou conhecida por duas coisas: o planejamento meticuloso e a 

preparação, pois ela focou no talento de seus funcionários, buscando a capacitação contínua 

dos mesmos. No processo de desenvolvimento de talentos da Toyota, ela destaca a preparação 

organizacional necessária, antes de dar início a qualquer método de instrução de trabalho, 

pois, deverão ser entendidas as necessidades da organização, desenvolver uma estrutura de 

treinamento para a organização, projetar planos para quem será treinado e desenvolvido, e 

selecionar e desenvolver os próprios instrutores (LIKER; MEIER, 2008). 

Na Figura 2.10 é apresentado um resumo desse processo, que tem o seu início na 

estruturação organizacional, que dará subsídios e condições para planejar todo e qualquer 

projeto de melhoria dentro da empresa. 

 

Figura 2.10 – Resumo do Processo de Desenvolvimento de Talentos na Toyota 

Fonte: LIKER; MEIER (2008, p. 70). 
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2.6 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo, foram apresentadas as principais definições e métodos de implantação e 

estruturação de processos, assim como o histórico e evolução do conhecimento e atuação dos 

processos em todos os segmentos da empresa, seja na transformação de insumos, seja na 

transformação de informações. Também se exibiu aqui a importância e a preocupação das 

empresas em estarem padronizando seus processos, no intuito de melhorar a credibilidade das 

atividades e de gerenciar as metas e os procedimentos adotados. 

Foi apresentada, ainda, a importância que deve ser dada às pessoas na organização e a 

necessidade da padronização para o treinamento e capacitação do pessoal no processo da 

empresa, assim como, apresentou-se as ferramentas gerenciais que serão utilizadas para o 

estudo de caso do trabalho. 

Toda informação aqui apresentada foi contextualizada e exposta de forma a facilitar a 

compreensão das ações tomadas no GRUPO VAREJO X, e esclarecer a implantação do 

objetivo maior desse trabalho: mostrar a importância e eficiência na padronização de 

processos, e a forma como conduzir sua implantação, com ferramentas gerenciais mais 

utilizadas. 

No próximo capítulo serão apresentadas as etapas realizadas no GRUPO VAREJO X, 

desde o diagnóstico ao método de acompanhamento da execução dos processos implantados. 
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3 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso realizado no GRUPO VAREJO X, 

localizado no estado de Alagoas. 

Independentemente de qual serviço ou produto uma empresa ofereça, ou qual tamanho 

ela tenha, todas estão atreladas a processos e suas atividades não acontecem isoladamente, 

mas sim permeiam as unidades organizacionais envolvendo responsabilidades diversas. 

3.1 Apresentação da Empresa 

O GRUPO VAREJO X atua no segmento varejista de perfumes, cosméticos, calçados e 

acessórios há mais de trinta anos. Após a experiência obtida na abertura de sua primeira loja, 

no segmento de móveis e presentes, os proprietários identificaram uma oportunidade 

representar marcas conhecidas nacionalmente na cidade de Maceió, Alagoas, através de 

franquias, dando início ao objetivo de montar um grande grupo de representação de marcas na 

região do Estado de Alagoas. 

Hoje, o GRUPO VAREJO X representa três marcas conceituadas e aceitas pelos 

consumidores no Brasil, na região de Alagoas, mais especificamente na capital Maceió, e 

possui um faturamento médio mensal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), contando 

com aproximadamente 210 funcionários e 26 lojas ao todo, já com expectativa de abertura de 

mais quatro lojas. 

O grupo deu início a um processo de investimento em sua retaguarda, em recursos 

tecnológicos, de infraestrutura e de pessoas há quase três anos. Foi contratada uma 

consultoria, realizada por uma empresa idônea da cidade de São Paulo, para a realização do 

mapeamento global das atividades críticas no processo realizado, onde foram identificados 

pontos críticos nos processos realizados pelo grupo, e identificadas as vulnerabilidades 

encontradas no grupo para atuação direta nestas. Há quase dois anos deu início ao processo de 

padronização e manualização de processos, tendo esta pesquisadora como Coordenador dos 

mapeamentos micro e responsável pela padronização dos mesmos. 

3.2 Diagnóstico 

Será apresentada a situação inicial do GRUPO VAREJO X sob os aspectos 

organizacionais, de pessoas e processuais, tendo esses tópicos os fundamentos para atuação 

do processo de padronização do grupo.  
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3.2.1 Da Estrutura Organizacional 

Apesar de muitas empresas saberem da importância de se organizar por processos, a 

maioria apresenta dificuldade em iniciar este procedimento. Uma reestruturação baseada em 

processos necessita, primeiramente, de um entendimento dos processos essenciais da 

organização, ou seja, clareza no propósito de sua existência e conhecimento de sua situação 

corrente, detalhando o trabalho realizado e quais os responsáveis envolvidos, quais as 

informações são necessárias e o que é gerado (ARAÚJO et al., 2011). 

O GRUPO VAREJO X veio da implantação de uma única marca e unidade, porém 

cresceu em tamanho e também em representação de outras marcas, aumentado 

consideravelmente os processos necessários para o controle das lojas de varejo, de forma a 

atendê-las por completo.  

Para uma organização pequena, a estrutura funcional não representa nenhum problema 

ou risco, pois as pessoas necessitam conhecer as funções uma das outras e interagem 

naturalmente. Porém, o mesmo não ocorre para organizações de médio ou grande porte, onde 

a complexidade na estrutura torna-se maior, dificultando o conhecimento e a interação entre 

as pessoas, o que poderia ser contornado com o auxílio da gestão de processos (ARAÚJO et 

al., 2011). 

No primeiro momento, foi detectado um quadro bastante reduzido e um cruzamento de 

atividades, não se tendo uma pessoa responsável especificamente por determinada ação. 

Dessa forma, foi identificada a necessidade de refazer o organograma ideal para atender às 

necessidades do GRUPO VAREJO X.  

Na avaliação inicial da estrutura da retaguarda do grupo, foi estudada a divisão de 

atividades que atendessem com agilidade a suas necessidades. O GRUPO VAREJO X é 

formado por uma rede de lojas varejistas para a qual é necessária uma retaguarda que apoie 

com agilidade as necessidades gerais do grupo com as análises necessárias para 

desempenharem atividades que não gerem retrabalhos, isso com o menor custo x benefício e 

sem perder o controle dos processos e dos custos. 

O GRUPO VAREJO X, no início, possuía uma estrutura funcional, devido ao tamanho 

do mesmo. Com o crescimento rápido que o grupo atingiu nos últimos dez anos, a estrutura 

processual e de pessoal não acompanhou o crescimento, se fazendo necessárias a avaliação e a 

implantação das novas mudanças processuais. O grupo tem a pretensão de adquirir novos 

negócios e marcas, e, por isso, existe a necessidade de se montar uma estrutura não muito 
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extensa, isso por se tratar de uma empresa de médio porte, mas que está apta a adquirir novos 

negócios e a crescer organizada. 

A empresa possuía antes um organograma bastante enxuto, o que fazia existir um 

cruzamento de atividades, e a distribuição das mesmas e suas responsabilidades era dada de 

acordo com a confiança depositada no funcionário. Na Figura 3.1 abaixo, está representado o 

organograma antigo do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Organograma do GRUPO VAREJO X antes do Mapeamento de Processos 

Fonte: A Autora (2011). 
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definições das atribuições, uma vez que os colaboradores não conheciam suas reais funções e 

responsabilidades, assim como não havia um acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

Existia uma atividade básica distribuída e à medida que surgissem novas demandas, era 

solicitado o seu atendimento mediante a situação atual e a confiança existente nas pessoas. 

Isso gerava uma situação em que alguns colaboradores ficavam sobrecarregados enquanto 

outros tinham bastante folga, havendo também autônomos dentro da empresa e não existindo 

um processo padrão a ser seguido por cada um, sendo desenvolvido conforme o conhecimento 

de cada colaborador. 

Alguns pontos foram analisados na estrutura existente, e em relação a estrutura que o 

grupo necessitava, e identificados diversas falhas com pessoal, e com processos. 

Ao estruturar a organização de uma empresa, muitos grupos nomeiam apenas os 

departamentos, como na Figura 3.2, não mostrando os clientes (internos) da organização, os 

produtos (processos) e serviços da companhia (HARMON, 2007). 
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Figura 3.2 – Divisão de organização tradicional 

Fonte: HARMON (2007, p.65) 

 

Na estrutura inicial do GRUPO VAREJO X foi identificada essa falha, e a não 

preocupação com o processo como um todo, vendo-se um organograma fora da realidade e da 

necessidade do grupo, com processos indefinidos e pessoas desqualificadas. 

3.2.2 Da estrutura de pessoas 

 Segundo Araújo (2011), é definida como competência a trilogia formada por seu 

conhecimento, habilidades e atitudes, representadas pela sigla CHA, na qual o conhecimento 

contempla os conceitos aprendidos por meio de teoria e prática. Estes fundamentos servem de 

base para a aplicação das ideias, enquanto as habilidades são as formas que se tem de colocar 

em prática tais ideias, e as atitudes são as ações propriamente ditas, como apresentadas na 

Figura 3.3 a seguir (ARAÚJO et al., 2011). 

 

 

Figura 3.3 – Competências pessoais 

Fonte: ARAÚJO et al. (2011, p.118) 
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Após a definição da estrutura organizacional, o processo de análise de perfil dos 

colaboradores existentes foi o ponto mais crucial da implantação do projeto, pois, 

infelizmente, a maioria do quadro de colaboradores não pôde continuar, uma vez que não 

possuíam as competências exigidas para desenvolver as funções exigidas pelo novo desenho 

do grupo. 

O quadro existente no GRUPO VAREJO X era bastante enxuto, e os profissionais não 

possuíam as qualificações requeridas para as atribuições exigidas aos novos processos 

implantados. 

Existiam colaboradores com muitos anos em suas atribuições, e acomodados com a 

situação. As atividades desenvolvidas eram mecanicistas, executadas sem análise e sem 

conhecimento da necessidade e do objetivo das mesmas. Não só por falta de gestão de 

processos, como também por falta de gestão de pessoas, as atividades não eram desenvolvidas 

da melhor forma, e muitas das atividades executadas eram desnecessárias. Isso acontecia 

porque os colaboradores não tinham conhecimento técnico para desenvolvê-las 

estrategicamente, e não possuíam o perfil desejado pelo grupo.  

3.2.3 Das divisões de trabalho 

O sistema de informações é representado pelo conjunto de subsistemas visualizados de 

forma integrada e capazes de gerar informações necessárias ao processo decisório dos 

executivos nas empresas. As áreas funcionais subdividem-se em funções que, em seu interior, 

agrupam atividades correlacionadas, necessárias ao funcionamento de uma empresa qualquer. 

É por meio da execução das funções e das atividades que se alcançam resultados definidos. 

Esses resultados, decorrentes de cada função, são passados às demais funções resultando, 

assim, nas grandes cadeias de inter-relações e interdependências das funções da empresa, ou 

seja, as aplicações práticas (OLIVEIRA, 2007b). 

O GRUPO VAREJO X apresentava um quadro bastante enxuto e um cruzamento de 

atribuições, uma vez que não se tinha bem definidos os processos do grupo e as 

responsabilidades de cada um. 

As atividades não eram bem desenhadas, e várias atribuições eram geradas em 

duplicidade, sendo executadas por mais de um colaborador. Como não se tinha desenhado o 

fluxo de informações do grupo, havia também atividades desenvolvidas isoladamente e os 

colaboradores desenvolviam suas atribuições sem questionamentos e sem conhecimento do 

objetivo de determinada atividade. 
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Os processos, assim como as atividades, não eram desenhados, e as atribuições não 

eram distribuídas para cada setor. Cada processo era executado por cobrança da diretoria, 

conforme o surgimento da necessidade, e solicitada conforme a confiança depositada nas 

pessoas, não existindo uma rotina para tais atividades. Isso gerava uma sobrecarga na 

diretoria, devido ao controle e acompanhamento da execução das atividades ficarem sob sua 

responsabilidade direta, uma vez que os acompanhamentos operacionais eram feitos pelas 

próprias diretorias, impossibilitando ações estratégicas por parte destas. 

3.3 Proposta e metodologia de implementação 

Serão apresentadas a seguir as mudanças propostas para a restruturação do GRUPO 

VAREJO X. Estas mudanças estão baseadas nos aspectos organizacionais, de pessoas e 

processuais. Foi estruturada uma sequência de etapas, formando-se a metodologia de 

aplicação para a reestruturação proposta: 

 Estruturar o organograma da empresa – no primeiro momento, analisar as 

demandas existentes do grupo, e separar por setor. Analisar as atividades que podem ser 

incluídas nos setores e montar os segmentos e áreas responsáveis por cada atribuição no 

processo geral do grupo; 

 Definir e desenhar os processos de cada setor – após as definições das áreas 

que atuarão no grupo, analisar e definir os processos de cada uma delas, registrando os 

processos de responsabilidade de cada setor; 

 Definir e desenhar os produtos de cada setor – após as definições dos 

processos de responsabilidade de cada setor, definir e registrar cada produto, desenhando o 

fluxograma e as interferências de cada um deles, estruturando o fluxograma geral do grupo; 

 Definir os indicadores de acompanhamento – após as definições dos 

produtos, determinar os indicadores de acompanhamento de cada um, para que possa garantir 

o cumprimento de cada processo estabelecido; 

 Elaborar os procedimentos / manuais de rotina de cada setor – formalizar e 

divulgar os procedimentos de cada setor e processo, elaborando os manuais de cada um para o 

entendimento e conhecimento de todos. 

Cada etapa deverá ser realizada pelo responsável para que se tenha o envolvimento e a 

discussão da melhor proposta para cada processo. 
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3.3.1 Da Estruturação Organizacional 

Para desenhar o organograma da empresa, focou-se na ideia de montar o grupo como 

um sistema de retroalimentação, onde cada atividade tivesse um demandante e um cliente 

interno, registrando a sua entrada, processo e saída. 

O organograma, no primeiro momento, é fundamental para a implantação de todo o 

projeto. Era necessário ter bem estruturada cada função de forma a montar os processos 

internos entre eles. Com isso, realiza-se uma análise da situação atual do grupo, das pessoas 

envolvidas nos processos que desenvolviam, para, então, estruturar da melhor maneira que 

atendesse às necessidades e ao dinamismo que se exigia para o grupo e setor em que atuam. 

3.3.2 Da seleção de pessoal 

Ao trabalhar a gestão de processos, tem-se uma visão do todo e deve-se saber 

exatamente onde está o problema. Em outras palavras, ao adotar o modelo de gestão e encarar 

a organização de forma horizontal, as competências e incompetências se tornam evidentes, de 

modo que investimentos podem e devem ser feitos (ARAÚJO et al., 2011). 

Faz-se necessária a realização de uma análise do perfil necessário para cada setor 

desenhado, assim como do perfil dos colaboradores existentes para verificar a possibilidade 

de aproveitamento de mão de obra, ou o desligamento e substituição da mesma. 

Segundo Paladini (2010), a maioria das estratégias da Gestão de Qualidade visa ao 

envolvimento da mão de obra no esforço para produzir qualidade em processos, produtos e 

serviços, diante da inegável importância, e precedência, dos recursos humanos sobre os 

demais recursos da organização. 

Propôs-se, então, um processo de recrutamento e seleção com empresa especializada na 

área, no intuito de minimizar possíveis contratações inadequadas.  

3.3.3 Da estruturação processual 

No GRUPO VAREJO X, a divisão das atividades e responsabilidades foi elaborada no 

intuito de dinamizar e especificar as atribuições de cada um. Conforme desenvolvido por 

Byham (Paladini, 2010), o princípio de dividir responsabilidades com as pessoas não pode 

significar abrir mão dessas responsabilidades. Torna-se importante, assim, oferecer apoio às 

pessoas, sem tirar-lhes a responsabilidade. Isto pressupõe que elas assumam tais 

responsabilidades em suas ações individuais e em seus setores, devendo ir além do mínimo a 

fazer, conhecendo e entendendo tudo o que ocorre a seu redor. 
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Do intercâmbio entre as funções formalizam-se as informações, gerando um fluxo 

formal e racional de informações da empresa. Da análise desse esquema, podem ser 

identificadas as origens e os destinos das informações, suas características e frequência 

(OLIVEIRA, 2007b). 

Na estruturação da empresa, foram identificadas e caracterizadas as funções e atividades 

básicas que serão utilizadas no GRUPO VAREJO X, sendo demonstradas as áreas funcionais 

básicas do grupo, conforme adaptação da Figura 3.4 (OLIVEIRA, 2007b), agrupadas em dois 

tipos de áreas funcionais: fim e meio. Dessa definição, foram estruturados os processos 

desenvolvidos na retaguarda do grupo. 

 

Figura 3.4 – Áreas funcionais básicas do GRUPO VAREJO X 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007b) 

 

No modelo da Qualidade Total, todos controlam e utilizam padrões, e é necessária a 

conscientização de diretores, gerentes e operadores para a necessidade da utilização dos 

padrões. Neste sentido, o primeiro passo a ser dado é o estabelecimento das diretrizes de 

padronização (CAMPOS, 2004b). 

Com base nas criticidades identificadas pela empresa de consultoria, foi proposto o 

projeto de reestruturação do grupo, isso acontecendo com a coordenação da pesquisadora.  
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3.4 Aplicação da metodologia proposta 

3.4.1 Da Estruturação Organizacional 

Até a definição do novo organograma do GRUPO VAREJO X, foram realizados quatro 

modelos, chegando ao ideal que atendesse às necessidades da empresa. Esse desenho foi 

realizado de acordo com as atividades realizadas pelo grupo, a demanda de atribuições de 

cada atividade e o quadro de pessoal necessário. Na Figura 3.5 está representado o 

organograma implantado e que está sendo utilizado para a elaboração dos processos do grupo, 

uma vez que a intenção é elaborar os processos de forma a identificar cada cliente e 

fornecedor (interno e externo), criando-se um elo entre as funções e departamentos. 
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Figura 3.5 – Organograma Atual do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 
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As principais atribuições de cada departamento, para um melhor entendimento da 

divisão, do GRUPO VAREJO X ficou da seguinte forma: 

 Diretoria Administrativa e Financeira – direção nas atividades dos setores 

administrativos e financeiros; 

 Diretoria Comercial – direção nas atividades de vendas e marketing; 

 Tesouraria – o GRUPO VAREJO X possui hoje 26 lojas no varejo, o que 

demanda de cada loja os numerários em espécie e conferência dos caixas enviados. Essas 

atribuições ficam com a tesouraria no recebimento dos malotes diários e conciliação bancária; 

 Gerente Administrativo e Financeiro – gerenciamento das atividades e 

processos de todo o grupo. Acompanhamento das atribuições do setor financeiro; 

 Analista de Contas a Pagar e Assistente – conferência das despesas recebidas 

(aprovação, documentação fiscal), programação de pagamento e acompanhamento das 

despesas financeiras; 

 Analista de Contas a Receber e Estagiário – conciliação dos recebíveis, 

fechamento de convênio, conferência de caixa das lojas repassado pela tesouraria. 

Fechamento das despesas financeiras; 

 Coordenação de Logística e Assistente – fechamento de pedido semanal e de 

ciclos, acompanhamento de transferências e baixa de estoques, inventário; 

 Coordenação TIC – coordenação do setor de Tecnologia, Informação e 

Comunicação. Acompanhamento do setor e segurança de informação do grupo; 

 Recursos Humanos e Gestão de Contratos – admissão, demissão, validação 

folha, treinamento, recrutamento e seleção, gestão de contrato e documentação do grupo e 

sócios; 

 Analista Operacional – Help Desk – Compras – responsável pelo suporte às 

lojas do que diz respeito ao operacional e compras do grupo; 

 Contabilidade – atividade terceirizada, para fechamento fiscal e contábil; 

 Assessoria Jurídica – atividade terceirizada, apoio advocatício para questões 

fiscais, trabalhistas e fechamento de contratos; 

 Gerência Comercial – gerenciamento das atividades comerciais e de marketing 

do grupo. Apoio à diretoria comercial; 

 Gestores de Lojas – foi implantado modelo de gestão regional, onde cada 

gestor gerencia, no máximo, três lojas, conforme demanda e tamanho da mesma; 
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 Consultores – consultores de vendas das lojas. Vendas e acompanhamento do 

padrão de loja; 

 Caixas – toda loja possui um responsável pelo caixa para lançamento das 

vendas e avaliação do padrão estabelecido pela franchising (cumprimento do IAF – 

Indicadores de Atendimento da Franchising) e pelo grupo. 

3.4.2 Da seleção de pessoal 

A maior dificuldade na reestruturação do GRUPO VAREJO X foi preencher todas as 

vagas abertas, com pessoal qualificado para cada função. Foi realizada uma análise do perfil 

de cada colaborador no intuito de tentar aproveitá-los em alguma atividade proposta no novo 

organograma, o que, infelizmente, não foi possível. Realizou-se a tentativa com alguns 

colaboradores havendo remanejamentos para outras áreas, porém, para a maioria, o perfil 

realmente não atendia às exigências. Assim, foi necessária a substituição de 90% do quadro 

existente (pessoal da retaguarda, conforme organograma da Figura 3.5). 

O GRUPO VAREJO X investiu em processo de recrutamento e seleção bastante 

afilado, no intuito de minimizar possíveis contratações inadequadas. Em um período de um 

ano e seis meses, começou o processo de reformulação da estrutura organizacional do grupo, 

no início do ano de 2010, sendo concluída a formação da equipe, conforme o organograma 

montado para o grupo na metade de 2011. 

Foi elaborado um formulário de solicitação de pessoal – APÊNDICE A - definindo o 

perfil técnico e comportamental de cada função a ser preenchida, no intuito de minimizar os 

equívocos em contratação. Uma empresa especializada em seleção e recrutamento foi 

contratada no início de 2011, ano em que foi dado início ao processo seletivo para os cargos 

em aberto, para auxiliar na primeira triagem, buscando-se no banco de dados da mesma o 

melhor candidato para cada vaga a ser preenchida. A realização de testes comportamentais e 

técnicos foi realizada com profissionais na área de humanas, psicólogos bastante conceituados 

no mercado. 

Após a primeira triagem realizada pela empresa especializada, foi realizada uma 

primeira entrevista com o responsável pelos Recursos Humanos do GRUPO VAREJO X, para 

avaliar as características dos candidatos enviados, analisando-se o perfil técnico e a empatia 

com os mesmos. A partir da aprovação do coordenador de Recursos Humanos, os candidatos 

aprovados passaram por uma entrevista final com o superior imediato e a diretoria, para, 

então, ser realizada a contratação. 
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Após a contratação dos novos colaboradores, os mesmos passaram por uma 

apresentação do grupo e da marca onde irão atuar com os devidos procedimentos internos. 

3.4.3 Da estruturação processual 

O projeto foi realizado através da distribuição das etapas para a padronização dos 

setores no GRUPO VAREJO X, ao qual foi dada a nomenclatura para os setores criados de 

UBG – Unidade Básica Gerencial, conforme segue: 

 Estruturação da empresa (fechamento do organograma do grupo), conforme a 

Figura 3.5; 

 Cadastro das UBG criadas, conforme APÊNDICE B – CADASTRO UBG; 

 Definição dos produtos de cada UBG, com a descrição detalhada de cada um 

deles, conforme APÊNDICE C – CADASTRO PRODUTO; 

 Estruturação dos indicadores de cada UBG, que será acompanhado conforme 

as metas determinadas para cada um deles, conforme APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO 

INDICADOR DE RESULTADO; 

 Manualização dos processos de cada UBG, contendo o registro para cada 

processo elaborado, para divulgação ao grupo, conforme APÊNDICE E – POS – 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL E SISTÊMICO. 

3.4.3.1 Cadastro de UBG 

Foi realizada a divisão da retaguarda em oito UBGs. No cadastro de cada uma delas, 

foram determinados os processos que deveriam ser realizados, os produtos e a manualização 

com o resumo de cada um deles, conforme as Figuras 3.6 a 3.13 a seguir. 
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CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBGt TESOURARIA 

Recebimento e 

abertura de malotes 

Recebimento e 

abertura dos malotes 

para conferência de 

caixa e depósito de 

numerários 

Garantir a 

conferência dos 

caixas enviados 

pela loja, e realizar 

depósito de 

numerários. 

Tesoureiros Escritório Central Diariamente 

Receber malotes de lojas, 

conferir lacre na abertura, 

conferir caixa enviado e 

numerário, depositar 

numerário conforme 

orientação do financeiro. 

Conciliação bancária 

Retirada de extrato 

bancário e 

conferência de 

crédito e débitos do 

dia anterior 

Garantir a 

conciliação e 

conferência dos 

créditos e débitos 

previstos do Grupo 

Tesoureiros Escritório Central Diariamente 

Retirar extratos bancários, 

conferir crédito e débito 

do dia anterior, verificar 

possíveis divergências. 

Pagamentos em 

carteira 

Recebimento de 

solicitação de 

recursos autorizado 

pela gerência e 

diretoria, registro de 

despesa e liberação 

de recurso. 

Garantir o 

pagamento em 

carteira com os 

procedimentos 

padrões do grupo 

Tesoureiros Escritório Central Diariamente 

Receber solicitação de 

recurso, reservar 

numerário, registrar 

despesa, liberar 

pagamento. 

Figura 3.6 – Cadastro da UBG Tesouraria do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 
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Recebimento/ 

Programação de 

pagamentos 

Receber NF's/ 

boletos dos setores, 

validar despesa e 

programar 

pagamento 

conforme 

vencimento 

acordado. 

Acompanhar 

programação de 

pagamento e 

validar 

documentação 

recebida 

(confirmação de 

recebimento e 

execução do 

serviço) 

Assistente 

Financeiro - 

Contas a Pagar 

Contas a Pagar Diariamente 

Receber NF e boleto via 

malote ou correio, separando 

por empresa e por loja. 

Programar o pagamento 

fazendo os lançamentos nos 

Sistemas. Acompanhar 

faturamento realizado para a 

empresa através dos sistemas 

da franchising e pedido da 

logística e rastrear o 

recebimento da mesma, 

realizando cobrança à loja/ 

setor responsável, caso não 

tenha sido enviado o físico. 

Enviar para Analista de 

Contas a Pagar boleto, 

devidamente validado e 

lançado no sistema. 

Pagamentos 
Efetuar 

pagamentos 

Realizar os 

pagamentos 

conforme 

programação de 

fluxo de caixa, em 

seus devidos 

vencimentos, 

evitando atrasos, 

juros e/ou multa. 

Analista de 

Contas a Pagar 
Contas a Pagar Diariamente 

Fechar programação de 

pagamento do dia e realizar 

cadastro dos títulos para 

pagamento. Acompanhar 

liberação da diretoria, e 

validar pagamentos realizados; 

conciliar e arquivar 

comprovantes de pagamentos 

realizados no dia anterior. 

Acompanhamento 

pagamento dos 

impostos 

Acompanhar o 

envio e pagamento 

das guias de 

impostos 

Acompanhar 

vencimento dos 

impostos e validar 

guia recebido para 

pagamento 

Analista de 

Contas a Pagar 
Contas a Pagar 

Conforme 

vencimento 

fiscal 

Acompanhar vencimento dos 

impostos e emissão em tempo 

hábil (cinco dias de 

antecedência do vencimento) 

para programação e 

pagamento do mesmo. 

Acompanhar possíveis 

parcelamentos. 

Fluxo de Caixa 

Conciliar os 

pagamentos 

efetivados do dia 

anterior, consultar 

saldo  e 

pagamentos do dia 

 

Validar se todos os 

pagamentos foram 

efetivados através 

do saldo bancário, 

garantindo a 

efetivação dos 

mesmos, e realizar 

fechamento do dia, 

confrontando "a 

receber" e "a 

pagar”. 
 

Analista de 

Contas a Pagar 

Contas a Pagar e 

Tesouraria 

1º dia útil 

seguinte 

Informar a tesouraria valor 

efetivado dos pagamentos 

realizados no dia anterior, para 

conferência de saída de débito 

e conciliação da efetivação do 

mesmo. Enviar saldo de 

pagamentos do dia, para 

liberação do mesmo. 
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Fechamento 

despesas financeiras 

Acompanhamento 

das despesas 

bancárias e 

financeiras da 

empresa. 

Lançar e 

acompanhar as 

despesas por cada 

banco, para 

fechamento de 

despesas bancárias 

e/ou financeiras. 

Analista de 

Contas a Pagar 

Contas a Pagar e 

Tesouraria 

1º dia útil 

seguinte 

Após conciliação bancária da 

tesouraria, responsável 

tesoureiro enviará tarifas e 

taxas debitadas para 

lançamento no sistema. 

Contas a Pagar lança despesa 

e baixa conforme banco 

informado pela tesouraria. 

Envio e devolução 

de documentação 

fiscal para 

Contabilidade 

Envio 

documentação 

fiscal ao escritório 

contábil (físico 

e/ou eletrônico), 

acompanhamento 

devolução para 

arquivo definitivo. 

Conferir despesas 

do mês, apurar os 

devidos impostos e 

obrigações fiscais, 

arquivo definitivo 

documentação. 

Assistente 

Financeiro - 

Contas a Pagar 

Contas a Pagar Até dia 5 

Em arquivos separados por 

empresa e por lojas, enviar 

documentos físicos (NF de 

transferência, redução Z) e 

arquivos eletrônicos (arquivo 

xml, Sintegra, SPED e 

Pagamentos efetuados) para 

escritório contábil. 

Acompanhar devolução de 

documentação enviada, para 

arquivamento definitivo. 

Figura 3.7 – Cadastro da UBG Contas a Pagar do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG CONTAS A RECEBER 

Conciliação 

Vendas X 

Recebimento 

documentação 

fechamento de 

caixa 

Conciliar as 

vendas realizadas 

do dia (constante 

no sistema) com o 

recebimento da 

documentação 

comprobatória 

(espécie/ cartão/ 

cheque/ Nota 

promissória - 

convênio) 

Validar 

recebimento das 

vendas realizadas 

com a 

documentação 

comprobatória das 

vendas, garantindo 

a segurança da 

empresa com 

relação ao 

recebimento dos 

créditos 

Assistente 

Financeiro - 

Contas a 

Receber 

Tesouraria/ 

Contas a 

Receber 

2º dia  Útil após 

fechamento de 

vendas 

Conciliar Fechamento de 

Caixa das vendas realizadas 

com os comprovantes 

recebidos (espécie - depósito, 

comprovantes de cartão, 

cheque, Nota promissória - 

convênio); Baixar/ confirmar 

fechamento de caixa no 

sistema; Arquivar 

documentação comprobatória 

por empresa/ loja/ data 

Conciliação a 

receber X recebido 

Acompanhamento 

recebimento cartão 

de crédito, cheques 

pré-datados 

Validar 

programação de 

recebimento com o 

realizado, 

garantindo 

recebimento de 

todos os créditos 

programados e 

depósito de cheques 

em seus devidos 

vencimentos 

Analista 

Contas a 

Receber 

Contas a 

Receber 
Diariamente 

Retirar relatório de 

recebimento do dia anterior 

(relatório por operadora de 

cartão e cheques para o dia); 

conciliar com o valor 

recebido; realizar cobrança de 

possíveis divergências; 

contabilizar baixa do 

recebimento; arquivo baixa 

Envio de remessa e 

baixa de títulos PJ 

Enviar remessa de 

títulos e 

acompanhar baixas 

dos mesmos 

Garantir o 

rastreamento do 

título. Evitar 

protestos indevidos 

e fazer cobrança 

aos inadimplentes. 

Analista 

Contas a 

Receber e 

Assistente 

Financeiro - 

Contas a 

Receber 

Contas a 

Receber 
Diariamente 

Receber promissórias e 

programar remessa para o 

vencimento devido, lançar 

dados dos títulos de acordo 

com o relatório para o dia, 

gerar remessa de títulos, gerar 

relatório de retorno de 

recebimento, realizar baixa 

dos títulos recebidos, 

acompanhar inadimplência e 

realizar cobrança. 

Acompanhamento 

Contratos PJ 

Fechamento e 

acompanhamento 

dos contratos 

firmados com PJ 

Garantir a 

legalidade e 

validação dos 

contratos. 

Analista 

Financeiro - 

Contas a 

Receber 

Contas a 

Receber / 

Vendas 

Externas 

Fechamento de 

convênio 

Receber solicitação de 

cadastro das Vendas Externas, 

analisar CNPJ nos órgãos de 

proteção ao crédito, solicitar 

aprovação da diretoria. 

Receber documentação 

necessária para cadastro, 

confeccionar contrato, colher 

assinaturas e cadastrar a 

empresa conveniada no 

sistema, dando aprovação/ 

liberação de venda para o 

setor de Vendas Externas 

Envio 

documentação 

Contabilidade 

Envio das 

documentações 

fiscais 

Acompanhar o 

envio dos arquivos 

físicos e/ou 

eletrônicos 

referentes à 

documentação de 

receita 

Assistente 

Financeiro - 

Contas a 

Receber 

Contas a 

Receber 

Até o 2º dia do 

mês 

subsequente 

Acompanhar o envio dos 

arquivos SINTEGRA e SPED 

mensalmente para o setor de 

contabilidade, e enviar 

arquivos físicos e eletrônicos. 
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Fechamento das 

Despesas 

Financeiras 

Acompanhamento 

das despesas 

bancárias e 

financeiras do 

setor 

Acompanhar o 

custo das taxas 

Analista 

Contas a 

Receber 

CONTAS A 

RECEBER 

Até o 5º dia do 

mês 

subsequente 

Tirando Relatório individual 

de cada Cartão e visualizando 

as despesas de cada 

Figura 3.8 – Cadastro da UBG Contas a Receber do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG LOGÍSTICA 

Controle de Estoque 

Matriz e Lojas 

Controle do estoque 

na Matriz e nas lojas 

Para garantir que o 

estoque esteja 

seguro, a fim de 

evitar desperdício, 

perda por validade 

e/ou desvio 

Coordenador 

de Logística 

Todas as lojas e 

matriz 
Diariamente 

Acompanhar prazo de 

recebimento via 

transportadora, confirmar 

lançamento e validar entrada 

no sistema, visitar as lojas, 

realizando inventários e 

analisando as possíveis 

diferenças, analisar índice de 

baixa de mostruário por loja. 

Organização dos 

estoques das lojas e 

da Matriz 

Organização do 

estoque na Matriz e 

lojas conforme 

determinação 

franchising 

Para garantir que o 

estoque esteja 

limpo, organizado 

e seguro, visando 

sempre a um maior 

controle e 

padronização. 

Coordenador 

de Logística 

Todas as lojas e 

matriz 
Rotina 

Implantar organização 

conforme determinação de 

franchising e/ou sugestão do 

grupo; acompanhar 

periodicamente através de 

visitas aos estoques. 

Compra e 

recebimento de 

mercadoria com a 

fábrica 

Recebimento das 

sugestões das gestor 

de lojas e análise do 

pedido com a 

situação do estoque e 

previsão de vendas 

da loja 

Para que não haja 

falta de produto 

para venda e nem 

excesso de 

mercadoria em 

loja, evitando 

estoque excessivo 

sem demanda. 

Coordenador 

de Logística 

Todas as lojas e 

matriz 

A cada ciclo 

de pedido 

(conforme 

período de 

pedidos da 

franchising) 

Receber sugestões dos pedidos 

das lojas e diretoria comercial; 

analisar e efetivar compra 

(pedido); receber e lançar NF 

no sistema (físico e financeiro) 

Transferência de 

mercadoria entre 

lojas 

Transferência de  

mercadorias entre 

lojas com 

acompanhamento do 

responsável pela 

logística 

Para atender à 

demanda da área 

comercial em 

caráter de 

urgência. 

Coordenador 

e Assistente 

de Logística 

Todas as lojas e 

matriz 

Conforme 

necessidade 

Receber solicitação das gestor 

interessadas; analisar pedido; 

solicitar autorização da 

diretoria; acompanhar emissão 

de nota fiscal e lançamento no 

sistema. 

Inventário Periódico 

Realizar inventário 

dos estoque (matriz e 

lojas) 

Para garantir que o 

estoque esteja 

seguro e ter o 

estoque das lojas 

como parâmetro 

para compra. 

Coordenador 

e  Assistente 

de Logística e 

estoquistas 

Todas as lojas 

Conforme 

cronograma 

do GRUPO 

Montar cronograma de 

inventário periodicamente, 

agendar visita à loja; realizar 

inventário, analisar 

divergências e arquivar 

conforme aprovação da 

diretoria. 

Controle de baixa de 

estoque para 

mostruário 

Baixa de mercadoria 

para mostruário 

Garantir o 

acompanhamento 

de baixa dos 

estoques de 

mostruário, 

evitando 

desperdícios e 

perdas. 

Coordenador 

de Logística 
Lojas 

Conforme 

necessidade 

Armazenar demonstradores 

vazios; realizar baixa no dia 

do inventário, com 

conferência do inventarista; no 

caso de maquiagem, 

reaproveitar para setor de 

treinamento. 

Logística Reversa 

Recolhimento de 

material para 

reciclagem 

Projeto 

bioconsciência 

Coordenador 

de Logística 
Todas as lojas 

Semanalment

e 

Recolher material de cada 

loja; registro fotográfico do 

material a ser enviado; 

emissão de nota; envio para 

empresa de reciclagem pela 

transportadora; envio 

quantidade para Diretoria 

(alimentação sistema/ extranet 

do projeto). 

Figura 3.9 – Cadastro da UBG Logística do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 
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CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG TIC – TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Hardware 

(computador, 

dispositivos 

eletroeletrônicos e 

periféricos) 

Responsável pela 

manutenção e 

implantação da 

estrutura física de 

computador, 

dispositivos 

eletroeletrônicos e 

periféricos 

Garantia de 

processamento, 

armazenamento e 

disponibilidade de 

informações do 

Grupo 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng Rotina 

Analisar e avaliar estrutura física 

utilizada, acompanhar vida útil 

dos equipamentos, realizar 

manutenção e/ou 

acompanhamento preventiva e  

corretiva, quando necessária 

Software 

Responsável pelo 

acompanhamento 

das atualizações, 

treinamentos, 

licenciamentos. 

Indicação a melhor 

solução de software 

que atenda as 

necessidades do 

grupo. 

Garantir 

atualização em 

tempo devido, 

realizar 

treinamento e 

atualização aos 

colaboradores do 

grupo, licenciar os 

softwares 

fornecidos por 

terceiros. 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng 

Quando  

necessário 

Acompanhar versões disponíveis 

dos softwares, realizar e/ou 

acompanhar atualização, 

acompanhar abertura de 

chamado com empresa do 

software, acompanhar 

atualizações e elaborar 

treinamento de novos 

colaboradores e/ou atualização 

das mudanças ocorridas. 

Licenciar softwares quando 

necessário. 

Cadastro de usuários 

Responsável pelo 

cadastro de usuários 

para acesso aos 

serviços 

computacionais da 

empresa. 

Disponibilizar 

acesso por perfil 

de usuário, a 

recursos 

computacionais do 

grupo. 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng Diariamente 

Realizar cadastro de usuário 

conforme perfil determinado nos 

sistemas e hardwares do grupo, 

acompanhar utilização do 

mesmo. 

Controle Patrimonial 

de Software, 

Hardware 

(computador, 

dispositivos 

eletroeletrônicos) e 

periféricos 

Acompanhamento 

do patrimônio da 

empresa - cadastro 

individual de cada 

patrimônio 

Garantir o 

controle do 

patrimônio da 

empresa, 

juntamente com a 

Coordenação 

Operacional 

Coordenador 

de TIC e 

Coordenador 

Operacional 

Grupo Ginseng Rotina 

Realizar cadastro de 

equipamentos da empresa, 

informar aquisição para 

Coordenação Operacional, 

acompanhar vida útil e dar baixa 

de patrimônio, quando 

necessário 

Central Telefônica e 

link de dados e voz 

Acompanhamento 

da central e link 

com empresa 

prestadora de 

serviço. 

Acompanhamento 

das despesas com 

telefonia 

Garantir as 

necessidades do 

Grupo com o 

menor custo e 

benefício 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng Mensalmente 

Acompanhar disponibilidades de 

planos, implementar melhorias, 

acompanhar custos do grupo. 

Adquirir novas soluções quando 

necessários 

SGSI - Sistema de 

Gestão de Segurança 

da Informação. 

Norma ABNT 

217100 NBR 

Sistema de gestão 

de segurança da 

informação. 

Garantir a 

disponibilidade, 

integridade, 

confiabilidade e 

acesso. 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng Diariamente 

Armazenar, disponibilizar, 

monitorar e auditar acessos à 

informação. 

Acompanhamento de 

envio arquivos 

fiscais e 

armazenamento. 

Acompanhamento e 

armazenamento dos 

arquivos fiscais do 

grupo para envio ao 

órgão fiscal 

Garantir 

cumprimento das 

exigências fiscais 

Coordenador 

de TIC 
Grupo Ginseng Mensalmente 

Monitorar o envio e receber 

arquivos fiscais das lojas 

conforme cronograma do grupo, 

enviar arquivos SPED e 

SINTEGRA para contabilidade. 

Figura 3.10 – Cadastro da UBG TIC do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG RHGC – RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONTRATOS 

Seleção 

Processo de 

contratação de 

pessoal através de 

solicitação de 

seleção para empresa 

terceirizada, e 

agendamento de 

entrevista com o 

setor solicitante. 

Acompanhamento 

da necessidade de 

mão de obra, e 

seleção conforme 

qualificação 

exigida para a 

função em 

questão. 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Grupo 

Ginseng 

Conforme 

necessidade 

Receber solicitação de pessoal, baseada 

na necessidade e no perfil desejado, 

recolher aprovação da diretoria, solicitar 

recrutamento a empresa terceirizada, 

agendar apresentação do grupo aos 

candidatos pré-selecionados pela 

empresa terceirizada, agendar 

entrevistas com candidatos e setor 

solicitante/ diretoria, definir candidato a 

ser selecionado. 

Contratação 

Processo de 

arrecadação de 

documentos e 

registro do novo 

colaborador 

Cumprir 

exigências 

trabalhistas e 

procedimento do 

grupo 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Conforme 

necessidade 

Receber aprovação de contratação, 

realizar entrevista admissional e recolher 

documentações exigidas, registrar 

funcionário (dossiê), cadastrar novo 

colaborador para sistemas do grupo 

(ponto; e-mail; software), apresentar 

colaborador ao grupo/ escritório. 



Capítulo 3                                                                                                                                           Estudo de Caso 

 45 

Demissão 

Processo de 

demissão de pessoal, 

entrevista 

demissional e 

formalização de 

baixa de carteira 

Cumprir 

exigências 

trabalhistas, 

buscar 

informações de 

referência do 

grupo, baixar 

folha do 

colaborador 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Conforme 

necessidade 

Receber decisão do setor solicitante, 

solicitar emissão de aviso prévio ao 

escritório contábil, informar decisão 

demissional ao funcionário realizando 

entrevista demissional, solicitar 

documentação para baixa e exame 

demissional, agendar pagamento da 

rescisão com colaborador e com o 

financeiro do grupo, realizar e/ou 

acompanhar homologação, quando for o 

caso. 

Controle de 

Contratos 

Controle de 

elaboração e 

vencimento dos 

Contratos - link com 

a Assessoria Jurídica 

Acompanhar e 

garantir 

confiabilidade 

com parceria de 

terceiros e 

vencimento dos 

contratos. 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Conforme 

necessidade 

Receber solicitação do setor, enviar 

informações com os parâmetros da 

negociação para assessoria jurídica 

elaborar contrato e/ou receber minuta do 

contrato e enviar para validação da 

assessoria jurídica, recolher devidas 

assinaturas, acompanhar vencimento e 

renovação do mesmo, quando for o caso. 

Controle de Ponto 

Acompanhamento 

para fechamento da 

folha. Recolhimento 

da assinatura dos 

funcionários e 

acompanhamento 

periódico das 

batidas/ folha 

manual 

Cumprir 

exigências 

trabalhistas e 

acompanhar hora 

extra dos 

colaboradores. 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Diariamente 

Acompanhar batidas dos colaboradores 

(se ponto digital, diariamente e se 

manual, receber formulário assinado 

mensalmente); analisar e informar 

divergências de carga horária a cumprir 

(mais ou menos) ao responsável direto 

e/ou diretoria; solicitar aprovação para 

desconto/ abono/ hora extra. 

Folha 

Envio das 

informações ao 

Escritório Contábil, 

recebimento da 

Folha e conferência 

da mesma 

Fechar folha de 

pagamento dos 

funcionários e 

envio dos valores 

a serem liberados 

para o financeiro 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos e 

escritório 

contábil 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Mensalmente 

Fechar informações de carga horária 

(hora extra e/ou desconto) com 

aprovação da diretoria, informar 

descontos a serem realizados, enviar 

informações compiladas para escritório 

contábil rodar a folha, receber e realizar 

conferência, lançar folha no sistema 

financeiro, enviar planilha com valores a 

serem liberados para o financeiro, 

arquivar liberação/pagamento 

Capacitação/ 

Treinamento 

Elaboração de 

treinamentos e 

capacitações dos 

funcionários 

Acompanhar 

necessidades de 

capacitação e/ou 

atualização do 

Grupo 

Coordenador 

de Recursos 

Humanos e 

Setor 

Demandante 

Recursos 

Humanos e 

Gestão de 

Contratos 

Conforme 

necessidade 

Realizar rodízio de conhecimento entre 

os colaboradores, receber solicitação do 

setor demandante e verificar melhor 

opção de atendimento, realizar entrevista 

pós-treinamento. 

Figura 3.11 – Cadastro da UBG RHGC - Recursos Humanos e Gestão de Contratos do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG OPERACIONAL 

Compras ADM 

Compras 

relacionadas ao 

Grupo Ginseng 

Todas as compras 

serão centralizadas 

no administrativo 

operacional para 

validação do pedido, 

cotação, solicitação 

de aprovação e 

finalização da 

compra 

Analista 

Operacional 
Grupo Ginseng 

Conforme 

Demanda 

Setor demandante 

enviará solicitação de 

compra; realizar cotação 

de, no mínimo, 3 

fornecedores negociando 

valores e prazos (de 

pagamento e 

recebimento); solicitar 

aprovação da diretoria; 

realizar compra; conferir 

recebimento e finalizar 

compra 

Compras e Controle 

de Patrimônio 

Compras para 

adquirir patrimônio 

Controle de compra 

e patrimônio 

Analista 

Operacional 
Grupo Ginseng 

Conforme 

Demanda 

 

Solicitante enviará 

solicitação de compra; 

realizar cotação de, no 

mínimo, 3 fornecedores 

negociando valores e 

prazos; solicitar 

aprovação da diretoria; 

realizar compra; realizar 

cadastro do patrimônio 

 

Serviços 

Administrativos 

Serviços 

relacionados à parte 

administrativa/ 

operacional 

Suporte aos 

processos 

operacionais do 

escritório e lojas 

(manutenção predial, 

acompanhamento de 

construção, etc). 

Analista 

Operacional 
Grupo Ginseng 

Conforme 

Demanda 

Acompanhar manutenção 

(preventiva e corretiva) 

predial e operacional do 

grupo; acompanhar o 

andamento das 

construções conforme 

projetos. 
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Gestão de Contratos 

e documentos 

oficiais 

Controle de 

elaboração e 

vencimento dos 

Contratos - link com 

a Assessoria 

Jurídica 

Acompanhar e 

garantir 

confiabilidade com 

parceria de terceiros, 

e vencimento dos 

contratos 

Analista 

Operacional 
ADM Operacional 

Conforme 

necessidade - 

anual 

Receber solicitação do 

setor, enviar informações 

com os parâmetros da 

negociação para 

assessoria jurídica 

elaborar contrato e/ou 

receber minuta do 

contrato e enviar para 

validação da assessoria 

jurídica, recolher devidas 

assinaturas, acompanhar 

vencimento e renovação 

do mesmo, quando for o 

caso. 

Help Desk 
Suporte Operacional 

ao Grupo Ginseng 

Garantir o bom 

andamento 

operacional do grupo 

ANALISTA 

OPERACIONA

L 

GRUPO 

GINSENG 

CONFORM

E 

DEMANDA 

Receber chamado das 

lojas; verificar 

pendência; encaminhar 

para o setor responsável; 

acompanhar execução da 

regularização; finalizar 

chamado 

Figura 3.12 – Cadastro da UBG Operacional do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

CADASTRO UBG – GRUPO VAREJO X 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

UBG COMERCIAL 

Eventos 
Planejar e 

organizar eventos 

Para promover 

divulgação das marcas, 

lançamentos de 

produtos, e/ou 

integração dos 

funcionários 

(Endomarketing) 

Gerência e 

Diretoria 

Comercial 

Na própria 

empresa, Hotéis, 

Salões de Festas ou 

Ambientes 

inusitados de 

acordo com a 

necessidade. 

Conforme 

cronograma do 

grupo e/ou 

necessidade 

Receber e avaliar 

demanda, elaborar plano 

de ação, recolher 

aprovação financeira e 

comercial, enviar 

programação financeira, 

realizar evento, realizar 

entrevista de satisfação, 

realizar book do evento, 

arquivar para registro 

Acompanhamento de 

vendas e resultados 

Acompanhar e 

incentivar vendas, 

realizar 

apresentação de 

resultados. 

Estimular gestor, 

consultores e todos os 

envolvidos do Grupo, 

acompanhar resultado 

de cada loja. 

Gerência e 

Diretoria 

Comercial 

Grupo Ginseng Diariamente 

Acompanhar venda 

diária, alimentar relatório 

de acompanhamento 

diário, enviar 

acompanhamento e 

análise para os gestores 

por loja e consultor, 

acompanhar ações de 

integração e melhoria de 

vendas, realizar 

apresentação mensal dos 

resultados atingidos por 

loja/ gestor/ consultor. 

Acompanhamento 

dos padrões de cada 

franchising e/ou do 

grupo 

Acompanhar o 

cumprimento das 

exigências e 

padrões de cada 

franchising e/ou 

do Grupo 

melhorar visualização 

do macroambiente 

externo e atuar nos 

problemas identificados 

em cada visita. 

Gerência e 

Diretoria 

Comercial 

Lojas 

Conforme 

cronograma do 

grupo e/ou 

necessidade 

Realizar visita técnica 

nas lojas, preencher 

formulário de check list 

de averiguação, 

identificar pontos a serem 

melhorados, enviar 

relatório de visita para 

gestor, acompanhar 

correção e/ou melhoria. 

Comissão 

Realizar 

fechamento de 

vendas e 

comissão 

Validar vendas e fechar 

comissão para 

liberação de pagamento 

Gerência 

Comercial e 

estagiário 

Setor Comercial 
Dia 8 do mês 

subsequente 

Levantar vendas 

realizadas no mês 

anterior, preencher 

planilha de comissão, 

validar e solicitar 

aprovação diretoria 

financeira, enviar 

programação para 

tesouraria, acompanhar 

liberação de pagamento. 

Suporte à Diretoria 

Comercial 

Suporte à 

Diretoria 

Comercial 

conforme 

demanda 

Atender às 

necessidades da 

diretoria comercial em 

sua agenda pessoal 

Gerência 

Comercial e 

estagiário 

No escritório 

central ou lugares 

eventuais 

Diariamente 

Através de ações e 

entrega de relatórios e 

serviços. 

Figura 3.13 – Cadastro da UBG Comercial do GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 
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Essa divisão de atividades foi importante para definir as responsabilidades de cada 

colaborador que faz parte da retaguarda do GRUPO VAREJO X e a interligação das 

atividades, criando um elo entre as UBG‟s. 

3.4.3.2 Definição dos produtos 

Para cada UBG foram definidos os processos de responsabilidade de cada uma, e, 

posteriormente, a definição dos produtos que deveriam ser controlados e executados. No 

APÊNDICE C – CADASTRO DE PRODUTO, pode-se observar detalhadamente cada 

processo a ser executado.  

Nesse formulário, para elaboração e cadastro dos produtos se fazia necessário entender 

a quem a UBG prestava serviço (quem era seu cliente, seja interno ou externo), quais as 

exigências do seu cliente, e de quem ela dependia para cumprir com as exigências (seus 

fornecedores, internos ou externos). 

Partindo desses critérios iniciais, o responsável pela elaboração do produto montou o 

fluxograma do processo, preocupando-se, em todo momento, em atender às exigências de 

seus clientes. 

A ideia de tratar cada setor da empresa como cliente tornou os colaboradores 

empreendedores de sua UBG, tratando-a como uma empresa individual que dependia de 

fornecedores, fazendo da cobrança algo natural do processo, e preocupados em atender a seus 

clientes, buscando, assim, sempre melhorar o seu processo. Gerou-se, assim, um ciclo 

produtivo em que cada um está preocupado em atender às necessidades da UBG seguinte. 

Essa etapa proporcionou a elaboração detalhada do processo de cada UBG, de forma 

bastante criteriosa, avaliando todos os aspectos antes da elaboração da padronização do 

mesmo. 

Ela exigiu um empenho e dedicação maior dos colaboradores, uma vez que eles se 

envolveram efetivamente no projeto, sendo autores a partir da implantação do projeto no 

GRUPO VAREJO X. Por se tratar de uma etapa muito minuciosa, em que se exigia dos 

colaboradores uma atenção e foco maior, da parte da gestão e da direção foram necessárias 

uma atuação e cobrança rigorosas, no intuito de não deixar enfraquecer o projeto e de cumprir 

os prazos determinados para a conclusão do mesmo. Sentiu-se a necessidade da atuação 

efetiva da diretoria, para que todos estivessem com o foco voltado para a conclusão dessa 

etapa, onde, em alguns momentos, houve atrasos pelo fato de os colaboradores estarem 

envolvidos com a rotina do dia a dia e não perceberem a necessidade da conclusão para 

melhoria do seu próprio produto. 
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Por se tratar de uma etapa em que os resultados não são vistos de imediato, a cobrança e 

atuação motivacional constante, reforçando a importância do envolvimento de todos, se 

tornou fundamental para o êxito dessa etapa. 

Com a análise das exigências de cada cliente, a avaliação dos indicadores ideais para 

acompanhamento do processo executado e manutenção dos processos definidos foi realizada 

de forma a garantir as exigências de cada UBG. 

Na Figura 3.14 a seguir está detalhado, como exemplo, um dos produtos da UBG 

Contas a Receber. Nesse formulário, constam quatro itens de grande importância para 

elaboração da padronização do grupo, conforme se segue: 

 1º quadrante - relação de todos os clientes envolvidos no processo, desde o 

acionista até o cliente externo, se este fizer parte diretamente do processo; 

 2º quadrante – de acordo com os clientes listados, foram identificadas todas as 

exigências de cada um deles, para que o processo desenhado não deixasse de atender a 

nenhuma delas; 

 3º quadrante – após a identificação das exigências de cada cliente, é necessário 

identificar os indicadores para acompanhamento destas, no intuito de controlar e garantir que 

o processo esteja atendendo às exigências dos clientes. Com esse levantamento, foi possível 

determinar os indicadores de avaliação do cumprimento de cada processo, próxima etapa do 

projeto; 

 4º quadrante – no intuito de realizar o cruzamento das atividades de todas as 

UBG‟s, foram identificados aqui os fornecedores do processo, para analisar de quem a UBG 

necessita para que seu processo cumpra todas as exigências listadas. Essa identificação foi 

importante, uma vez que permite analisar se o cliente de uma UBG está caracterizado como 

fornecedor de outra UBG, criando-se, assim, um sistema completo de interação um com o 

outro. 

 Fluxograma – determinado o passo-a-passo do processo, identificando o 

conteúdo da etapa (se operação da UBG, transporte, auditoria, espera ou arquivo) e o tempo 

estimado para cada uma delas, sendo possível analisar o tempo total de duração para 

conclusão do processo completo. 
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LOGOMARCA 

UBG: CONTAS A RECEBER REVISÃO DATA 

RESPONSÁVEL: ANALISTA CONTAS A RECEBER 01 09/2011 

     

PRODUTO 

CONCILIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO/ DÉBITO 

 

(1º QUADRANTE) 

CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS) 
 

(2º QUADRANTE) 

EXIGÊNCIAS DO CLIENTE 

- Acionistas 

- Diretoria 

- Gerência Financeira 
- Contabilidade 

 - Confiabilidade nas informações; 

- Conciliação diária; 

- Acompanhamento Previsto x Realizado; 
 

   

(3º QUADRANTE) 

INDICADORES DAS EXIGÊNCIAS 
 

(4º QUADRANTE) 

FORNECEDORES (INTERNOS E EXTERNOS) 

 

- 95% dos cartões conciliados; 

- Créditos conciliado em 3 dias 
 

  

- Bancos; 
- Operadoras de cartões 

- Sistema Operacional do grupo (software) 

 

 

PROCESSO – FLUXOGRAMA 

DESCRIÇÃO 
OPERAÇÃ

O 

TRANSPORT

E 

AUDITORI

A 
ESPERA 

ESTOCAG

EM 
TEMPO 

Retirar relatório de previsão de recebimento de 

cartões das operadoras 

     

½ dia 

Retirar relatório de previsão de recebimento de 

cartões do sistema operacional do grupo 

     

30 min 

Conciliar relatório de recebíveis das operadoras 

x relatório de recebíveis do sistema operacional 

do grupo 

     

2 horas 

Retirar extrato bancários 
     

30 min 

Conciliar crédito do banco x relatório de 

recebíveis das operadoras 

     

30 min 

Baixar títulos recebidos 
     

1 hora 

Acompanhar créditos pendentes de liberação      1 dia 

Arquivar baixas realizadas 

     

30 min 

TOTAL DE TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 2 dias 

  

LEGENDA 

 
 

OPERAÇÃO – ação da UBG 

responsável 

 
AUDITORIA – validação do 

processo/ documentação 

 ESTOCAGEM – estocagem/ 

arquivo de produto ou 

documento 

 

 

TRANSPORTE – transporte de 

produto/ documento de uma UBG para 

outra 

 

ESPERA – tempo de aguardo para liberação por outra UBG (especificar a UBG fornecedora) 

Figura 3.14 – Produto Conciliação de Cartões de Crédito/ Débito - UBG Contas a Receber 

Fonte: A Autora (2011) 
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3.4.3.3 Estruturação dos indicadores de cada UBG 

Após a elaboração do produto de cada UBG, com a definição dos clientes, suas 

exigências, e os indicadores de avaliação das mesmas, foi implantado um formulário para 

elaboração do padrão a ser utilizado para controle dos indicadores de cada produto, conforme 

pode ser verificado no APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE RESULTADO. 

Sem a definição de como cada produto será acompanhado, conforme as metas 

estipuladas, a credibilidade no acompanhamento e exigência de cumprimento das definições 

fica comprometida. É de grande importância que, ao elaborar o processo, o colaborador 

entenda como ele será avaliado e o que é esperado dele, fazendo com que ele busque sempre 

melhorar a atividade desempenhada. 

Na Figura 3.15 está detalhado o indicador do produto Conciliação de Cartões de 

Crédito/ Débito da UBG Contas a Receber, ilustrado anteriormente na Figura 3.14. Nesse 

formulário constam os itens para definição de como será acompanhado o atingimento da meta 

estipulada das exigências dos clientes, e como esse resultado será apresentado para seus 

clientes: 

 Nome do Indicador – Indicador de Resultado que será construído; 

 Cliente – cliente ao qual será apresentado o resultado obtido do indicador; 

 Descrição e Significado do Indicador – descrever o que será o indicador, a sua 

importância e o motivo de acompanhamento do mesmo; 

 Quem Mede – identificar responsável pela medição do indicador (não 

mencionar nome, mas a função que exerce); 

 Unidade que é medida – apresentar como será medido o resultado (em 

percentual, em quantidade física, valor financeiro etc); 

 Frequência que é medida – informar com qual periodicidade esse indicador 

será avaliado; 

 Desempenho esperado – é a meta do indicador. Quanto se espera de resultado 

para o indicador; 

 Cálculo – informar qual o cálculo utilizado para representar o resultado obtido; 

 Gráfico – demonstrar como será apresentado o resultado obtido; 

 Ação Realizada após medição do indicador – apresentar qual ferramenta e o 

que será realizado para manutenção do resultado ou correção para atingimento do mesmo. 
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LOGOMARCA DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE RESULTADO 

UBG: CONTAS A RECEBER RESPONSÁVEL ANALISTA DE CONTAS A RECEBER 

         

NOME DO INDICADOR 

CONCILIAÇÃO CARTÕES DE CRÉDITO/ DÉBITO 

CLIENTE 

DIRETORIA E GERÊNCIA FINANCEIRA 

DESCRIÇÃO E SIGNIFICADO DO INDICADOR 

Será acompanhado o nível de conciliação dos cartões de crédito através do relatório de recebíveis do mês e o relatório de recebíveis 
conciliados dentro do mesmo mês. Será calculado o percentual de conciliação dos mesmos, garantindo que os créditos previstos estejam 
sendo creditados no grupo. 

QUEM MEDE UNIDADE QUE É MEDIDA FREQUÊNCIA QUE É MEDIDA 

ANALISTA CONTAS A RECEBER PERCENTUAL (%) MENSAL 

DESEMPENHO ESPERADO CÁLCULO 

95% DOS CRÉDITOS CONCILIADOS 
VALOR DE CRÉDITOS CONCILIADOS X 100 

VALOR DE CRÉDITOS PREVISTO        . 

GRÁFICO (FORMATO DE APRESENTAÇÃO) 

 

AÇÃO REALIZADA APÓS MEDIÇÃO DO INDICADOR 

         

 PLANO DE AÇÃO  

 O QUE? POR QUÊ? QUEM? ONDE? QUANDO? COMO? QUANTO?  

         

         

         

         

         

         

         

Figura 3.15 – Descrição do Indicador de Resultado: Conciliação de Cartões de Crédito/ Débito - UBG Contas a 

Receber 

Fonte: A Autora (2011) 
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3.4.3.4 Manualização dos processos de cada UBG 

As etapas anteriores foram realizadas no intuito de segmentar a implantação dos 

processos do GRUPO VAREJO X, de forma técnica e bastante criteriosa, garantindo uma 

confiabilidade e confiança nas informações para a diretoria, uma vez que a mesma possui 

conhecimento do procedimento de como se chegou ao resultado atingido. 

Após o estudo e concretização de toda a parte estrutural dos processos do grupo, 

observa-se a necessidade de divulgar o procedimento implantado, de forma que todos os 

colaboradores tenham acesso ao procedimento, e no caso de entrada de novos colaboradores, 

os mesmos possam passar por um período de treinamento técnico específico na área em que 

irão atuar e tomar conhecimento sobre as condições e exigências da empresa para a sua 

função. 

Dessa forma, com os processos e condições já estruturadas, deu-se início à elaboração e 

à formalização de todos os processos desenhados, através dos manuais para cada 

procedimento implantado. O modelo utilizado foi conforme o APÊNDICE E – POS – 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL E SISTÊMICO. 

Em seguida, foi desenvolvido o documento oficial do grupo, criando-se o book dos 

processos implantados para ele, e divulgando-se o material para todos os colaboradores. 

Na Figura 3.16 está detalhado o POS Conciliação de Cartões de Crédito/ Débito da 

UBG Contas a Receber, ilustrado anteriormente nas Figuras 3.14 e 3.15, sendo possível ser 

visualizado o ciclo completo implantado, utilizando esse produto como exemplo. Todos os 

demais produtos seguiram a mesma metodologia.  

Nesse formulário constam os itens para definição da política que o grupo utiliza no 

produto especificado: 

 Vigência – período de início das exigências no POS; 

 Versão – a cada mudança, informar a versão, para acompanhamento das 

mudanças realizadas; 

 Objetivo – Objetivo principal do POS; 

 Responsáveis – Todos os envolvidos no processo; 

 Diretrizes – detalhamento de todo o processo e suas exigências; 

 Aprovação – identificar os dois responsáveis pela validação e aprovação do 

processo. 
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LOGOMARCA 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL E SISTÊMICO 

 

POS 001.005 – CONCILIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO 

VIGÊNCIA: 

09/2011 

VERSÃO: 

01 

PÁGINA: 

1   /   1 

 
1. OBJETIVO 

 
Identificação e padronização do processo a ser realizado para conciliação dos recebíveis de cartões de crédito e débito. 

 

 

2. RESPONSÁVEIS 

 

Contas a Receber, Gerência Administrativo-Financeira, Diretoria Administrativo-Financeira. 

 

 

3. DIRETRIZES 

 

3.1. Analista de Contas a Receber emitirá relatório dos recebíveis com dois dias de antecedência do vencimento: 

 
3.3.1. Retirar relatório de recebíveis de todas as operadoras de cartões que o grupo trabalha, por vencimento de crédito; 

3.3.2. Retirar relatório de recebíveis do sistema do grupo, separado por operadora de cartão, por vencimento de 
recebimento. 

 

3.2. Analista de Contas a Receber realizará conciliação entre os recebíveis emitidos pelas operadoras de cartão de crédito/ 
débito e o relatório de recebíveis do grupo: 

 

3.2.1. Havendo divergência na previsão de recebimento, Analista de Contas a Receber realizará conferência da 
diferença e acionará a operadora de cartão para identificar pendência; 

3.2.2. Identificando divergência e localizando vencimento do título não provisionado, Analista de Contas a Receber 

realizará ajuste de vencimento do título no sistema do grupo. 
 

3.3. Na data de recebimento, Analista de Contas a Receber emitirá extrato bancário, para conferência da provisão de 

recebimento x crédito bancário: 
  

3.3.1. Havendo divergência de valores, Analista de Contas a Receber acionará operadora de cartão sobre a diferença e 

acompanhará para regularização. 
 

3.4. Analista de Contas a Receber realizará baixa dos títulos conciliados; 

 
3.5. Analista de Contas a Receber realizará arquivo definitivo da baixa, conforme POS 002.002 – ARQUIVO 

DOCUMENTOS FISCAIS-FINANCEIROS. 

 

 

4. APROVAÇÃO 

 
APROVAÇÃO I: Gerente Administrativo/ Financeiro 

APROVAÇAO II: Diretor Administrativo/ Financeiro 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: APROVADOR POR: DATA: 

Nome do colaborador  Nome dos aprovadores 01/09/2011 

 

 

Figura 3.16 – POS Conciliação de Cartões de Crédito/ Débito - UBG Contas a Receber 

Fonte: A Autora (2011) 

1 
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3.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo, foi apresentada a metodologia utilizada para implantação do projeto, 

como também foram apresentados os formulários elaborados e utilizados, assim como alguns 

exemplos da reestruturação proposta e executada no GRUPO VAREJO X. 

Não foram concluídas todas as etapas em todas as UBGs do grupo, o qual se encontra 

em continuidade de implantação com data prevista para Janeiro de 2012 para estar com todas 

as suas UBG‟s com seus devidos produtos, indicadores e manuais formalizados e trabalhando 

efetivamente conforme desenhado. 

A metodologia utilizada se mostrou bastante eficaz para implantação, seguindo etapas 

bem estruturadas, conforme Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 – Ciclo de implant ação no GRUPO VAREJO X 

Fonte: A Autora (2011) 

 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados esperados com a implantação da 

padronização dos processos administrativos no GRUPO VAREJO X. 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DA 

EMPRESA 

(ORGANOGRAMA) 

 

CRIAÇÃO DOS 

PRODUTOS DE CADA 

UBG 

 

CRIAÇÃO DAS UBGS 

(Definição dos processos) 
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CADA PRODUTO 
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(POS – MANUAIS) 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados esperados com a implantação da 

padronização no GRUPO VAREJO X, objetivo principal deste trabalho, sendo estes divididos 

em: indicadores de avaliação para acompanhamento da execução do processo proposto 

(utilizando a metodologia da letra C da ferramenta PDCA); e plano de ação para colocar em 

prática (utilizando a metodologia da letra A da ferramenta PDCA). 

4.1 Indicadores (C) 

O formulário apresentado no APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE 

RESULTADO foi utilizado para controle dos indicadores de cada produto de cada UBG. 

Através desse formulário, foram determinadas as condições de acompanhamento de cada 

produto, definindo nele as condições de check. 

Para cada produto foi determinado um indicador de resultado, sendo demonstrada a 

frequência, o cálculo realizado, a meta estipulada – esta acordada com a pessoa responsável 

pelo processo, a gerência e a diretoria – e a forma de apresentação da mesma. 

Foi implantada no setor comercial a metodologia de acompanhamento utilizada pelo 

grupo administrativamente. Essa metodologia determina uma apresentação de resultado 

mensal, onde cada responsável de UBG realizará o levantamento das informações de seus 

produtos, e apresentará, de acordo com a determinação da descrição do seu indicador, 

considerando a formatação de apresentação cadastrada no formulário Descrição do Indicador 

de Resultado – APÊNDICE D, conforme demonstrado na Figura 3.15. Esta inclui a exposição 

da meta estipulada e o realizado, sendo apresentado, posteriormente, o plano de ação para 

manutenção ou melhoria dos resultados. 

Como o grupo está em fase de implementação da proposta, em fase de conclusão de 

estruturação dos produtos e indicadores, espera-se que com essa ferramenta, o mesmo possa 

dar continuidade ao trabalho realizado há quase dois anos, através de um acompanhamento 

mensal e questionamentos constantes dos resultados e procedimentos adotados. 

O GRUPO VAREJO X também realizou a elaboração e concretização de uma marca 

própria, em que fosse reconhecido como um grupo destinado à administração e representação 

de franquias. Esse processo foi realizado no início do projeto, pois foi identificado que existia 

um sentimento de alguns colaboradores da época, que realizavam suas atividades para uma 

marca e quando o faziam para a outra, era como se fosse um trabalho extra. 
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Com a marca criada, e a reestruturação das pessoas, todos absorveram a cultura de 

participarem de um grupo de representação de marcas, e que, futuramente, estariam 

representando novas e mais marcas. 

Todo o material gráfico foi criado, inclusive o papel de parede PowerPoint utilizado 

para a apresentação de resultados das UBG‟s da equipe administrativa e financeira. 

Será elaborado um calendário de apresentação de resultados para todo o ano, onde todos 

os responsáveis pelas UBG‟s realizarão a apresentação dos seus indicadores em um único 

momento. Esse momento em conjunto foi determinado no intuito de gerar uma motivação 

maior aos colaboradores para o atingimento das metas estipuladas, uma vez que serão 

apresentadas para todo o grupo da retaguarda. 

Espera-se com esse controle, um acompanhamento dos procedimentos acordados, e a 

dinâmica necessária para o cumprimento dos processos e atingimento das metas estipuladas 

pela diretoria, conforme as reais necessidades do grupo, visando sempre à rentabilidade, à 

lucratividade, à confiabilidade e à eficiência nos processos. 

Os procedimentos ficarão sendo acompanhados com os resultados, e também a 

eficiência dos procedimentos desenhados, uma vez que, no momento da apresentação dos 

resultados, o responsável pelo indicador deverá apresentar um plano de ação que permita a 

manutenção do resultado positivo, ou alguma sugestão de melhoria para os que não forem 

atingidos. Isso será discutido no tópico 4.2 deste capítulo. 

4.2 Plano de Ação para colocar em prática (A) 

Além de checar os resultados e procedimentos, é importante que se ponha na mente de 

todos os colaboradores e gestores que não basta apenas cumprir com o determinado, o 

importante é atingir os resultados estipulados e buscar sempre superá-los. 

O plano de ação proporcionará ao responsável pela UBG analisar aquele que não atingiu 

o acordado para criar ações e buscar melhorar o desempenho do mesmo. É preciso analisar o 

que ficou fora do esperado e verificar onde poderá se atuar para melhorar o desempenho. 

O plano de ação é parte integrante da apresentação de resultado, sendo necessária a 

apresentação do mesmo sempre que apresentado um indicador, para que o responsável esteja 

sempre buscando melhorar. 

A ferramenta 5W2H será a ferramenta em que o GRUPO VAREJO X utilizará em suas 

apresentações de resultado, para que as ações sejam acordadas junto à gerência e diretoria, e 

acompanhadas a cada apresentação. 
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No formulário APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE RESULTADO, 

também representada na Figura 3.15, essa ferramenta é parte integrante da análise dos 

indicadores de cada produto, visto ser importante ser exposto o que ocorreu para o não 

cumprimento da meta, e o que será feito para correção ou melhoria, informando as ações que 

serão desenvolvidas e o prazo para cada uma delas. 

4.3 Indicadores de Avaliação 

O mercado está cada dia mais dinâmico, e as mudanças surgem cada vez mais 

rapidamente, o que gera uma sensação de imediatismo nos acontecimentos. Com tantas 

informações, e com tantas novidades no mercado, é de extrema importância que o 

acompanhamento dos processos determinados seja feito periodicamente, no intuito de 

verificar o cumprimento exato dos processos, e os resultados que eles estão proporcionando, 

para que as mudanças e adequações às novas exigências sejam feitas de forma sistemática e 

padronizada. 

Os indicadores de avaliação estruturados para o GRUPO VAREJO X permitirão o 

acompanhamento periódico dos resultados de cada UBG, através da apresentação mensal para 

a diretoria, o que proporcionará um momento de avaliação do resultado obtido e do processo 

realizado, adequando possíveis ajustes, visando sempre ao resultado e à meta estipulados pela 

diretoria. 

Para cada produto de UBG, foi estruturado um indicador de resultado, de forma 

numérica e através de apresentação gráfica, conforme APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO 

INDICADOR DE RESULTADO.  

A apresentação de resultados de cada UBG foi também padronizada seguindo uma 

metodologia de apresentação – índice, conforme a seguir: 

 Apresentação quantitativa dos produtos – meta de cada um deles; 

 Gráficos de atingimento das metas; 

 Justificativas para não cumprimento ou atingimento; 

 Plano de ação para manutenção ou atingimento da meta, utilizando sempre a 

ferramenta 5W2H. 

Com esse acompanhamento dos indicadores, a diretoria terá condições de delegar 

projetos e acompanhar o resultado de cada um deles. 

As metas são estabelecidas sempre de forma desafiadora e buscando a melhoria 

contínua rumo a excelência de resultados. 
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4.4 Estrutura de acompanhamento – 5W2H 

O acompanhamento periódico dos indicadores de resultados proporciona um olhar 

crítico por parte de cada responsável de UBG, de forma a estar buscando sempre resultados 

melhores. 

A ferramenta 5W2H é utilizada no mapeamento e padronização de processos, na 

elaboração de planos de ação e no estabelecimento de procedimentos associados a 

indicadores, de fácil entendimento através da definição de responsabilidades, métodos, 

prazos, objetivos e recursos associados (MARSHAL JUNIOR et al., 2008), conforme 

demonstrado na Figura 4.1 a seguir. 

 

PLANO DE AÇÃO 
UBG: _________________________________________________________________________________ 
OBJETIVO: ____________________________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL: ________________________________________________________________________ 

O QUE? 
(What) 

POR QUÊ? 
(Why) 

QUEM? 
(Who) 

ONDE? 
(Where) 

QUANDO? 
(When) 

COMO? 
(How) 

QUANTO? 
(How Much) 

              

              

              

              

              

              

Figura 4.1 – Plano de Ação - 5W2H 

Fonte: Adaptado de Marshal Júnior et al. (2008) 

A meta estabelecida é objetivo onde a organização quer chegar, ou seja, é o objetivo que 

quer ser atingido em um determinado produto, pois planejar é estruturar a forma como se irá 

chegar ao objetivo principal – meta. 

Para a estruturação e planejamento de como se irá chegar ao objetivo estipulado, a 

ferramenta 5W2H define algumas questões necessárias a serem discutidas: 

 What? – O Quê? – definir o que irá ser realizado, a ação que será executada; 

 What? – Por quê? – definir a necessidade, o motivo pelo qual é necessária a 

execução da ação; 

 Who? – Quem? – definir a pessoa e/ou setor responsável pela execução da 

ação; 

 Where? – Onde? – definir onde será executado; 

 When? – Quando? – definir quando será executado. É o prazo para conclusão 

da ação; 

 How? – Como? – definir como será realizada a ação; 
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 How Much? – Quanto? – definir quanto será necessário para a execução da 

ação. 

A ideia principal dessa ferramenta foi adequada também para a criação das UBGs do 

GRUPO VAREJO X, conforme APÊNDICE B – CADASTRO DE UBG. 

Definir os indicadores de acompanhamento é tão importante quanto definir as metas da 

empresa, pois não havendo o acompanhamento e a cobrança para o cumprimento e o 

atingimento delas, o processo se interrompe e permite que os responsáveis entrem na rotina do 

seu dia a dia, não analisando e não buscando sempre melhorar. 

4.5 Considerações Finais do Capítulo 

A utilização da metodologia das letras C (check) e A (action) da ferramenta PDCA é de 

extrema importância para que a implantação do projeto de reestruturação alcance o seu 

objetivo principal: buscar a melhoria contínua e otimização dos processos executados pelo 

GRUPO VAREJO X.  

O acompanhamento permite aos gestores do negócio garantir que os processos 

determinados estejam sendo cumpridos, e, a cada apresentação de resultados, possa se avaliar, 

através dos números, o que pode ser melhorado, buscando-se desafios cada vez maiores. 

Para que o sucesso do projeto seja garantido, a manutenção dos processos elaborados, 

através do acompanhamento e de ações de correções ou melhorias, é fundamental. 

Checar e agir são ações fundamentais para a continuidade do projeto de melhoria 

contínua e otimização dos processos. Sem esta metodologia sendo executada pelos gestores, a 

continuidade do trabalho implantado se perderá com o tempo. 

Na Figura 4.2 está representada a dinâmica da implantação e a continuação do projeto 

implantado no GRUPO VAREJO X. 
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Figura 4.2 – Ciclo de implantação e manutenção da padronização 

Fonte: A Autora (2011) 

 

 

GRUPO 
ESTRUTURADO 

ESTRUTURAÇÃO 

DO GRUPO 

VAREJO X 

ESTRUTURAÇÃO 

PROCESSOS – 

CRIAÇÃO UBG 

ESTRUTURAÇÃO 

PRODUTOS E 

INDICADORES 

CHECAR 

AGIR 
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5 CONCLUSÃO 

A metodologia de implantação de mudanças em uma empresa é tão importante quanto a 

ferramenta implantada, pois a maior dificuldade encontrada não é o entendimento ou 

conhecimento da mesma, mas o dispêndio e persistência na implantação da ferramenta. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a metodologia utilizada para implantação 

da gestão de informações do GRUPO VAREJO X, e os resultados que se espera com a 

implantação da mesma. Também se objetiva o acompanhamento dos resultados para que o 

projeto cumpra com o seu objetivo principal: otimização e melhoria contínua dos processos. 

Foi utilizada para a implantação do projeto a metodologia PDCA, no qual os processos 

P (planejamento), D (desenvolvimento) foram concluídos e está em fase de implantação do C 

(checar), tendo já se realizado os indicadores de acompanhamento para cada UBG. Após a 

conclusão completa de todas as UBG‟s no item C (checar), o projeto será finalizado com a 

letra A (ação), tendo o ciclo reiniciado a cada apresentação. 

No decorrer na implantação da sistemática proposta, percebeu-se a necessidade de 

acompanhamento, tendo este uma importância de igual valor ao processo implantado. 

A metodologia se mostrou bastante eficiente, tendo como resultado o envolvimento de 

toda a equipe, o que proporcionou uma melhoria na cultura organizacional do GRUPO 

VAREJO X e o acompanhamento dos resultados de todas as áreas administrativas da 

empresa. 

Apesar da eficiência demonstrada na sistemática implantada, a mesma demonstrou uma 

grande exigência participativa da diretoria, para que o projeto não perdesse a importância e o 

envolvimento dos colaboradores. 

Organização, planejamento, comando e controle: essas foram as palavras primordiais e 

essenciais para toda a metodologia, sendo necessárias para toda e qualquer concretização do 

projeto. 

5.1 Limitações e Dificuldades 

Como limitação, destaca-se o fato de que este trabalho foi elaborado levando em 

consideração as especificidades da empresa, GRUPO VAREJO X, e que o planejamento da 

implantação das mudanças necessárias foi realizado observando-se as necessidades da 

empresa e suas particularidades. Este trabalho pode ser aplicado a outras empresas, desde que 

respeitadas as especificidades de cada caso. 
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Desde o início do trabalho, o projeto se deparou com muitas dificuldades do dia a dia. A 

maior delas foi com relação à estruturação de pessoas. O grupo não possuía um quadro 

funcional que atendesse às exigências do projeto, o que gerou um dispêndio maior nessa 

etapa, tendo que ser revisto o prazo de implantação, que inicialmente era de um ano e meio, 

para dois anos, com conclusão em Janeiro/2012. 

Após a estruturação de pessoal, a dificuldade maior foi focar na implantação das etapas 

do projeto, uma vez que, por não existirem os processos bem alinhados, a rotina do dia a dia 

consumia bastante o tempo de todos os colaboradores. Era necessário estar sempre realizando 

um trabalho de conscientização e de motivação para que o projeto não caísse em descrença, 

ou se atrasasse o envio das informações necessárias para a elaboração de cada processo. 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Sugere-se, como continuidade deste trabalho, para a empresa: 

 Metodologia de participação de resultado, de acordo com o atingimento das 

metas de cada indicador, trabalhando o motivacional no setor administrativo, assim como 

utilizado no setor de produção e no comercial; 

 Processo para cadastro e registro das metas e prazos de cada UBG, sendo esse 

acompanhado por uma UBG específica no acompanhamento dos resultados. 

 Implantação da ferramenta 5S, para organização dos documentos e facilidade 

no transporte de informações. 

 

Sugere-se, como continuidade desse trabalho, para a academia: 

 Modelo para a implantação das ferramentas de qualidade nos segmentos de 

varejo em nível de pequeno porte, por ter um número maior de atuantes no Brasil; 

 Modelo de gestão de resultado, acoplando o resultado da empresa aos 

resultados individuais de cada colaborador, analisando o atingimento quantitativo e 

qualitativo, mediante características identificadas como importantes para o profissional da 

área;  
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE PESSOAL 

 
SOLICITAÇÃO DE PESSOAL 

 

SOLICITANTE:  

SETOR SOLICITANTE:  

FUNÇÃO A SER PREENCHIDA:  

FAIXA SALARIAL:  

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDADAS 

 

PROCESSO O QUÊ? 

  

  

  

  

  

 
PERFIL DESEJADO 

 

TÉCNICO 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTAL 

 

 

 

 

 

DATA SOLICITADA: AUTORIZADO POR: 
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APÊNDICE B – CADASTRO DE UBG 

 
CADASTRO UBG 

 

 

 
NOME DA UBG 

 

PROCESSO O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

VIGÊNCIA APROVAÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA APROVAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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APÊNDICE C – CADASTRO DE PRODUTO 

LOGOMARCA 
UBG: NOME DA UBG REVISÃO DATA 

RESPONSÁVEL: 
RESPONSÁVEL PELA 

UBG 
  

 

 
PRODUTO 

 
 

- Definir o produto (processo) a partir das necessidades dos clientes (internos e externos) 
 

 
 

CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS) 
 

 EXIGÊNCIAS DO CLIENTE 

- Identificar os clientes, não se esquecendo 
de nenhuma parte interessada (cliente 
interno e externo; acionista, funcionários e 
sociedade). 

 
- Definir as exigências dos clientes (as 
necessidade das partes interessadas), às 
quais a unidade pretende atender. 

 
 

INDICADORES DAS EXIGÊNCIAS 
 

 FORNECEDORES (INTERNOS E EXTERNOS) 

- Definir os indicadores que servirão para 
controlar as exigências dos clientes, 
verificando a satisfação no atendimento das 
necessidades das partes interessadas. 

 - Definir os fornecedores, dos quais a 
unidade depende para realizar o seu 
processo de trabalho, explicando o que 
esses fornecem para a unidade. 

 
 

PROCESSO – FLUXOGRAMA 
 

DESCRIÇÃO OPERAÇÃO TRANSPORTE AUDITORIA ESPERA ESTOCAGEM TEMPO 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

TOTAL DE TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 

 

LEGENDA 
 
 

OPERAÇÃO – ação da UBG 
responsável 

 
AUDITORIA – validação do 
processo/ documentação 

 ESTOCAGEM – 
estocagem/ arquivo de 
produto ou documento 

 
 

TRANSPORTE – transporte de 
produto/ documento de uma 

UBG para outra 

 
ESPERA – tempo de aguardo para liberação por outra UBG (especificar a 
UBG fornecedora) 
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APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE RESULTADO 

LOGOMARCA 

 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE RESULTADOS 
 

UBG Nome da UBG RESPONSÁVEL - Responsável UBG 

    

NOME DO INDICADOR 

- Informar indicadores de cada produto 

CLIENTE 

 - Informar a que cliente interessa esse indicador 

DESCRIÇÃO E SIGNIFICADO DO INDICADOR 

- Descrever o indicador e seu significado. Como será calculada e sua importância 

QUEM MEDE UNIDADE QUE É MEDIDA FREQUÊNCIA QUE É MEDIDA 

- Responsável pela medição 
(não informar nome de 

colaborador, mas função). 

- Unidade de medição para 
acompanhamento 

- Frequência para medição e 
acompanhamento do 

indicador 

DESEMPENHO ESPERADO CÁLCULO 

- Padrão de desempenho 
esperado (meta) 

- Informar o cálculo realizado para identificação da medida e o 
resultado do indicador 

GRÁFICO (FORMATO DE APRESENTAÇÃO) 

- Informar formato de apresentação do resultado (Gráfico, tabela, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO REALIZADA APÓS MEDIÇÃO DO INDICADOR 

- Informar as ações que serão realizadas após fechamento do desempenho do indicador para 
atingimento da meta (caso não atingido) ou permanência do resultado (se atingido). 
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APÊNDICE E – POS PROCEDIMENTO OPERACIONAL E SISTÊMICO 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL E SISTÊMICO 

 

POS XXX.XXX – TÍTULO DO POS 

VIGÊNCIA: 

VERSÃO: 

PÁGINA: 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Informar o objetivo para a criação da POS. 

 

2. RESPONSÁVEIS 

 

Informar os setores que estarão envolvidos no processo. 

 

3. DIRETRIZES 

 

 Informar as diretrizes desejadas 

 

 

4. APROVAÇÃO 
 

APROVAÇÃO I:  

APROVAÇÃO II:  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: APROVADOR POR: DATA: 

   

 

1 


