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RESUMO
DUARTE, Raphael Soares. Mapeamento de processos: Um estudo de caso na Digitro
Tecnologia LTDA.2007. 104f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2007.
A instabilidade e a competitividade existentes no ambiente das organizações impõe as
empresas a necessidade destas focarem seus negócios e principalmente serem geridas
de maneira e ficaz e eficiente. Soma-se a tal necessidade, o fato das organizações
serem constituídas por uma complexa combinação de recursos interdependentes e
inter-relacionados. Como objetivo de qualquer organização, garantir a satisfação de
seus clientes impõe a necessidade destas conhecerem, entenderem e gerirem as
atividades que constituem seus processos que afetam diretamente a percepção de
valor do cliente. A partir desta perspectiva, o presente estudo de caso buscou mapear
os macro-processos da Digitro Tecnologia Ltda. e identificar a contribuição destes para
a gestão do sistema da qualidade desta organização. Para tal, descreveu-se
inicialmente o a forma como a empresa estabelece, implementa e mantém seu sistema
de gestão da qualidade. Em um segundo momento, buscou-se identificar, classificar e
descrever os macro-processos produtivos desta organização, bem como estabelecer
uma visão integrada entre tais macro-processos através da elaboração de um fluxo,
possibilitando desta forma, a definição de uma visão sistêmica para a Digitro.
Caracterizada como uma pesquisa descritiva e qualitativa, a realização do presente
estudo de caso deu-se através de ampla análise documental dos procedimentos da
empresa e conversas informais com pessoas chave nos macro processos mapeados.
Desta forma, concluiu-se que o mapeamento dos macro-processos e o estabelecimento
da visão sistêmica da organização usados para a gestão do sistema da qualidade da
empresa, alem de permitir o controle continuo sobre as atividades criticas desta
organização, possibilitam o entendimento e atendimento dos requisitos das normas de
gestão da qualidade por ela certificadas, enfatizam a necessidade de considerar os
processos através da agregação de valor, possibilitam a obtenção de resultados de
desempenho e eficácia dos processos, bem como preparam a empresa para a melhoria
continua de seus processos.
-

Palavras-chave: processos, qualidade e visão sistémica.

-
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1 INTRODUÇÃO

Frente à instabilidade

e

a competitividade existente no ambiente das

organizações, para conquistar o sucesso no mercado em que atuam, é imperativo que

as empresas estejam focadas em seu negócio e principalmente sejam geridas de
maneira eficaz e eficiente, na busca constante da satisfação do cliente, que segundo o
prisma da gestão da qualidade, pode ser conquistada através da melhoria continua de
seus produtos, serviços e processos.
Segundo a ABNT (2000), a abordagem sistêmica para gestão 6 um dos
princípios da gestão da qualidade, e consiste em identificar, entender e gerenciar os

processos inter-relacionados, como um sistema que contribui para a

eficácia e

eficiência da organização no sentido desta atingir seus objetivos. Portanto, vislumbrar a

representação da organização como um conjunto de processos 6 uma maneira OW e
sábia de compreendê-la, pots, ao se orientar pelos processos, a organização estará

trabalhando com todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá empregar,
não mais de forma isolada, todos os esforços para adquirir as vantagens competitivas.

As organizações são constituídas de uma complexa combinação de recursos
(humanos, instalações, máquinas e sistemas) interdependentes e inter-relacionados,
devendo estes recursos caminhar ao mesmo passo e direção da estratégia da
organização. Harrington (1993) evidencia que os processos fazem uso de tais recursos

da organização para gerar resultados concretos e complementa definindo processo
como sendo qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera
uma saida (output) para um cliente interno ou externo. Dentro desta visão, a
abordagem sistémica, juntamente com a gestão da qualidade é concebida para
melhorar continuamente o desempenho dos recursos da organização levando em
consideração as necessidades de todas as partes interessadas.

Neste contexto, para possibilitar a melhoria da qualidade e produtividade de seus
processos, Villela (2000) afirma que a organização necessita conhecer profundamente
as atividades que constituem seus processos essenciais e os processos que os
apoiam, em termos de sua fi nalidade, pontos de inicio, entradas, saídas e influências.
Uma vez identificados os processos-chave da organização e definidos seus
responsáveis, objetivos e limites, surge o mapeamento de processos como uma
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ferramenta gerencial analitica e de comunicação que têm por objetivo apoiar a
organização na busca da melhoria de seus processos.
A Digitro Tecnologia Ltda., empresa escolhida para realização deste trabalho,
atua no ramo de telecomunicações e completará trinta anos em 2007. No que tange
Gestão da Qualidade, neste ano a empresa completou onze anos de certificação da
NBR ISO 9001:2000, norma que representa um conjunto de requisitos que visa garantir
a melhoria continua do sistema de gestão da qualidade e atesta a capacidade da
organização em atender aos requisitos dos clientes e conseqüentemente, a satisfação
destes.
Mais recentemente, a

Digitro tornou-se a primeira empresa de capital

exclusivamente brasileiro a certificar-se com a norma TL9000, norma internacional de
gestão da qualidade especifica para a indústria de telecomunicações, que além de
estabelecer requisitos específicos para os itens desta indústria (hardware, software e
serviços), estabelece um sistema de indicadores de desempenho específicos para os
processos-chave das organizações que atuam neste ramo. Tais indicadores permitem a
realização de um benchmarking, possibilitando a comparação dos resultados de seus

processos em nível mundial.
Dentro desse contexto, ter processos bem definidos e um sistema de gestão da
qualidade que permita o monitoramento de tais processos é primordial para que sejam
identificadas oportunidades de melhorias. Desta forma, o presente estudo objetiva
descrever o sistema de gestão da qualidade da Digitro Tecnologia Ltda., bem como
estabelecer um fluxo dos negócios da empresa através da identificação e o
mapeamento dos macro-processos da empresa.

1.2 Justificativa
Para atingir seus objetivos estratégicos e por conseqüência obter sucesso, as
organizações necessariamente devem buscar a permanente satisfação dos clientes,

que em parte é obtida através da agregação de valor aos produtos/serviços oferecidos
a estes. Varidveis como: custos, prazos, confiabilidade e marca influenciam diretamente
no valor percebido pelos clientes, e estas dependem da eficácia, eficiência e
adaptabilidade dos processos organizacionais. Desta forma, conhecer, entender e
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monitorar os processos das organizações em que atuam, permite aos gestores em
geral, identificar falhas e/ou oportunidades de melhoria nas diversas áreas das
empresas.

A melhoria continua de produtos, serviços e processos das organizações, como
o próprio nome estabelece, evidencia a constante necessidade de otimização dos
recursos nela empregados. Frente ao desafio de sustentar vantagens competitivas e
manter uma interação ótima entre os recursos organizacionais, o presente trabalho vem
corroborar com o fato de que as organizações devem, primordialmente, conhecer seus
processos e desenvolver a capacidade de analisá-los de uma forma critica e constante.
Com o enfoque no mapeamento de processos,

o presente estudo busca o

conhecimento dos processos, como sendo o ponto de partida para a análise e melhoria
de seu desempenho. Desta forma, ao levar em consideração os critérios de
importância, oportunidade e viabilidade apresentados por Roesch (1999), justifica-se a
realização do presente trabalho.

Ao analisar a competitividade existente no ambiente das organizações, bem
como levar em

consideração

organizacionais possibilita a

o fato de que o mapeamento
de fi nição

de

dos processos

um diagnóstico situacional

e o

estabelecimento de um parâmetro para a melhoria do desempenho de tais processos,
julga-se como oportuna a sua realização.
Antes da definição dos objetivos deste trabalho, procurou-se investigar se
haveria algum empecilho, no que tange à viabilidade para a realização do mesmo.
Neste caso, constatou-se que o problema de pesquisa proposto vem ao encontro de um
anseio de qualquer organização — a necessidade de se conhecer os seus processos e a
interação existente entre eles. Consoante a esta situação, foi disponibilizado o acesso

irrestrito aos envolvidos, bem como As informações necessárias para o mapeamento
dos processos da empresa em questão. Soma-se a tais fatores positivos, a
disponibilidade de tempo hábil para conclusão do objeto de estudo e de farta literatura
sobre o assunto abordado_
Face á justificativa apresentada acima, o problema de pesquisa deste trabalho
possui o seguinte enunciado: De que forma os macro-processos auxiliam a gestão
da qualidade da Digitro Tecnologia Ltda.?
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1.3 Objetivos

Uma vez apresentado o problema de pesquisa, esta etapa consiste em definir os
objetivos que irão nortear o desenvolvimento deste trabalho, nos quais se destacam os
objetivos geral e específicos.
1.3.1

—

Objetivo Geral
0 objetivo geral deste estudo é avaliar como os macro-processos da Digitro

Tecnologia Ltda. interferem na Gestão da Qualidade da organização.
1.3.2 — Objetivos Específicos

Para o presente trabalho, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
a)

Descrever o sistema de gestão da qualidade da Digitro Tecnologia Ltda.;

b)

Identificar os macro-processos existentes na empresa;

c)

Identificar a interação existente entre eles;

d)

Mapear os macro-processos, estabelecendo um fluxo para os processos

produtivos, desde a entrada do pedido até a ativação da solução adquirida pelo
cliente;
e)

Representar graficamente tal interação; e

f)

Estabelecer um mapa que represente a visão sistémica da organização.

1.4 Estrutura do trabalho

Desta forma, o presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: no primeiro
capitulo foi realizada uma introdução ao tema, apresentada sua justificativa, bem como

seus objetivos geral e específicos.
No segundo capitulo foi apresentada a metodologia utilizada para a realização do
estudo de caso em questão. Posteriormente, nos capítulos três e quatro são
apresentados os principais pressupostos teóricos que o fundamentam. Já no quinto
capitulo é realizada a apresentação da empresa, bem como são apresentados os

resultados da pesquisa e por fim, no sexto capitulo são realizadas as conclusões e
recomendações para trabalho futuros.
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2 METODOLOGIA

Ao elaborar um trabalho cientifico, o mesmo deve se adequar a algumas
exigências que são fundamentais para que não haja vieses que prejudiquem ou gerem
dúvidas quanto a validade dos resultados apresentados. Neste contexto, Roesch (1999)

cita que o capitulo da metodologia tem a função de descrever de que forma tal trabalho
deve ser realizado, e defini-la, consiste em realizar uma escolha de como se pretende
investigar a realidade. A autora ainda salienta que o método apropriado deve ser
coerente com o problema da pesquisa, com os objetivos da pesquisa e outras
limitações praticas, corno: tempo, custo e disponibilidade de informações.

"0 método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, corn maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos validos e
verdadeiros - irapando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando
as decisões do cientista" (LAKATOS e MARKONI, 1982, p. 40)

Prodanov (2003, p. 19) complementa definindo metodologia como sendo uma

"série de regras, através das quais o conhecimento deve ser obtido". Para o autor, tais
regras atribuem A produção cientifica um alto grau de confiabilidade, à medida que
permitem apresentar a comprovação daquilo que se afirma.

2.1 Caracterização da Pesquisa

Alguns autores apresentam diferentes abordagens para a definição da
metodologia a ser utilizada nas pesquisas. Segundo Vergara (1997), uma pesquisa

pode ser classificada quanto aos fins (exploratória, intervencionista; metodológica;
descritiva; explicativa; ou aplicada) ou meios (pesquisa de campo; de laboratório;
documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação; ou
estudo de caso) de investigação. Roesch (1999), por exemplo, cita que qualquer
pesquisa pode ser abordada pela perspectiva quantitativa e/ou qualitativa. Em
complemento as abordagens anteriores. Silva e Menezes (2001) as incorporam ao
considerar os seguintes aspectos para a classificação de uma pesquisa:
•

Natureza: Básica ou Aplicada;
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•

Objetivos: Exploratória; Descritiva ou Explicativa;

•

Forma de abordagem do problema: Qualitativa ou Quantitativa

•

Procedimentos técnicos:

Pesquisa

Bibliográfica;

Pesquisa Documental;

Pesquisa Experimental: Levantamento; Estudo de caso; Pesquisa Expost Facto;
-

Pesquisa-Ação; ou Pesquisa Participante.

As autoras destacam o fato de que os tipos de pesquisa apresentados nas
diversas classificações acima não são definitivos, uma vez que uma mesma pesquisa
pode estar ao mesmo tempo, enquadrada em Arias classificações, desde que obedeça
aos requisitos inerentes a cada tipo.
Desta forma, sob o ponto de vista de sua natureza, o presente estudo caracterizase como sendo uma pesquisa aplicada, tendo em vista que o mesmo objetiva gerar
conhecimentos para

aplicação prática

na

solução

de problemas específicos

encontrados na empresa cujo estudo foi realizado. Este trabalho ainda pode ser
considerado uma pesquisa diagnóstico, que segundo Roesch (1999), é um tipo de
pesquisa que visa diagnosticar uma

situação especi fi ca de uma organização,

apresentando um conjunto de técnicas e instrumentos de análise que permitem não só
o diagnóstico, como também a racionalização dos sistemas.
No que tange aos objetivos da pesquisa, este estudo caracteriza-se como sendo
inicialmente de caráter exploratório, porém predominantemente descritivo. Para Vergara
(1997, p.44) a "investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco

conhecimento acumulado e sistematizado", cujo objetivo

é proporcionar maior

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explicito ou a construir hipóteses,
tendo como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.
Desta forma, através da revisão bibliográfica referente ao tema do presente trabalho,
bem como, da observação em campo, buscou-se obter uma maior familiaridade com o
assunto e um maior conhecimento da empresa em questão.

A pesquisa descritiva

é citada por Vergara

(1997)

como expositora de

características de uma determinada população ou fenômeno. Segundo Silva e Menezes
(2001) esta investigação visa descrever o fenômeno que está sendo pesquisado,

fornecendo ao pesquisador, dados sobre as características de grupos, estimando
proporções de determinadas características e verificando a existência de relações entre
as variáveis. Neste sentido, o presente estudo apresenta características descritivas no
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momento em que foram utilizadas técnicas

e ferramentas conhecidas para a

identi fi cação dos processos-chave da organização, para descrever as interações

existentes entre eles, e por conseqüência para a definição da visão sistêmica da
organização, além da descrição do sistema de gestão da qualidade da empresa.

Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, o presente estudo
caracteriza-se como qualitativo. Segundo Silva e Menezes (2001), nesta forma de
investigação o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente, interpretando e
atribuindo significados ao que se pesquisa. Para realização do presente estudo,
utilizou-se de muita observação e análise documental para que os processos fossem
identificados e as interações existentes entre eles fossem compreendidas. Destaca-se

também a ausência de métodos e técnicas estatísticas, bem como o ambiente natural
foi a fonte direta para coleta de dados.
No que tange aos procedimentos técnicos, o presente estudo caracteriza-se como
sendo um estudo de caso de caso único. Segundo Yin (2001) deve-se optar por esta
estratégia de pesquisa quando o tipo de questão básica da pesquisa é composto por
questões do tipo "como" e "por quê", quando o pesquisador tem pouco ou nenhum

controle sobre os eventos comportamentais e quando o foco da pesquisa é sobre os
eventos contemporâneos inseridos num contexto real. 0 autor salienta ainda que este
tipo de investigação é válido quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são
claramente evidentes. Roesch (1999) complementa a fi rmando que este procedimento
técnico estuda fenômenos em profundidade dentro do seu contexto, tem capacidade de

explorar os processos sociais A medida que eles se desenrolam nas organizações e
explora fenômenos sob vários ângulos, permitindo considerar um maior número de
variáveis

Desta forma, pela necessidade que a realização deste trabalho impôs em adquirir
profundo e detalhado conhecimento dos processos de uma única organização, justificase a classificação deste como sendo um estudo de caso de caso único.

2.2 Coleta e análise dos dados
Yin (2001) enfatiza que as evidências para um estudo de caso podem vir de seis
fontes diferentes: (i) documentação; (ii) registros em arquivo; (iii) entrevistas; (iv)
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observação direta; (v) observação participante; e (vi) artefatos físicos. 0 autor ainda

salienta que além dessas fontes, deve ser dada atenção especial a três princípios:
1.

Utilizar várias fontes de evidências, e não apenas uma;

2.

Criar um banco de dados para o estudo de caso; e

3.

Manter um encadeamento das evidências.

Para Yin (2001), tais princípios são importantes para a realização de estudos de
casos de qualidade e fundamentais para as seis fontes de evidências. Na busca de
uma boa cobertura dos objetivos da pesquisa e confiabilidade de seu resultado,
procurou-se coletar os dados em diversas fontes, bem como se buscou relacionar as
evidências relevantes, com o intuito de melhor se organizar para o momento de análise.

Desta forma, no que tange A coleta de dados para o presente trabalho foram
reunidos documentos e registros da empresa, bem como foram realizadas conversas
informais. Quanto A documentação, os dados foram coletados de procedimentos,
instruções de trabalho, dos manuais da qualidade e de integração da empresa, de

material de treinamento, e por fim, de documentos eletrônicos disponíveis na Intranet
da empresa.
Para a obtenção de informações relevantes, foram realizadas entrevistas nãoestruturadas, via telefone e e-mail, com colaboradores participantes dos macroprocessos identificados para a obtenção de algumas informações pontuais necessárias.

Face

a dificuldade de acesso aos responsáveis pelos macro-processos da

organização,

o critério de seleção dos entrevistados foi o fato destes serem referências em tais
macro-processos, seja pelo tempo de experiência na função ou pela própria função
exercida dentro do macro-processo em questão.
Com relação à análise e interpretação dos dados, percebe-se que é fundamental
a habilidade do pesquisador conseguir unificar e cruzar os dados para assim conseguir
chegar a um resultado final confiável. "A análise dos dados consiste em examinar,
categorizar, classificar em tabelas, ou do contrário, recombinar as evidências tendo em
vista proposições iniciais de um estudo" (YIN, 2001, p. 131). 0 autor cita que o
pesquisador deve iniciar esta etapa com uma estratégia analítica geral, podendo esta
ser baseada nas proposições teóricas que levaram ao estudo de caso, ou então, ser
desenvolvida uma estrutura descritiva a fim de organizar o estudo de caso.
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Quanto à estratégia escolhida, optou-se por seguir os pressupostos teóricos
relacionados com o assunto deste trabalho, tendo em vista que a literatura utilizada
fornece informações de qualidade e um roteiro consistente para a organização do
estudo. Quanto aos tipos de estrutura de estudo de caso apresentados por Yin (2001),
o presente trabalho foi elaborado sob a perspectiva linear -analítica.
Nesta etapa ainda foi realizada uma profunda análise documental nos seguintes
procedimentos, estando estes, relacionados direta ou indiretamente com o fluxo dos
processos produtivos da empresa:

a)

002: Expedição de Materiais;

b)

004: Solicitação e Compra de Matéria-Prima;

c)

007: Recebimento, inspeção, manuseio e armazenamento de materiais adquiridos;

d)

009: Serviço de Suporte ao Cliente;

e)

011: Projeto / Instalação / Ativação de Equipamentos;

f)

014: Análise Critica de Contratos;

g)

022: Controle, Registro e Alterações de Documentação;

h)

025: Desenvolvimento de Projeto;

i)

028: Serviço de Assistência Técnica;

j)

031: Crédito para Clientes;

k)

033: Controle, Elaboração e Emissão de Manuais e Help On-Line;

I)

034: Testes de Aceitação de Equipamentos;

m)

035: Manutenção de Produto;

n)

039: Montagem de Fiação e Cabeação;

o)

044: Cadastramento e Reporte de Ordens de Serviço/Produção;

p)

046: Requisições de Materiais;

q)

051: MAGNUS/Montagem de Listas de Materiais;

r)

055: Geração de OP/Fluxo do Processo Produtivo;

s)

061: Industrialização;

t)

062: Treinamento para clientes, representantes comercias, credenciados técnicos

e parceiros ; e
u)

086: Geração, Fornecimento e Controle de Licenças de Produtos.
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Tudo isto para a identificação dos processos, bem como para a definição da
interação existente entre eles. Para melhor organização dos dados coletados, utilizou-

se o Formulário DGT 205 1.0
-

—

Mapeamento de Processos (ver anexo 02). Para

elaboração deste documento, o autor em conjunto com a Area da qualidade da

organização baseou-se na teoria existente sobre o assunto e na realidade da empresa.
Neste contexto, a apresentação dos resultados busca responder o problema proposto
para esta pesquisa.

2.3 Limitações da pesquisa

Destaca-se como principal limitação do presente trabalho, a

unido entre

complexidade do tema proposto e o tempo disponível para realizá-lo. Isto porque o
tempo despendido na etapa de análise dos dados foi tamanho, que se acabou por
reduzir o tempo previsto para a conclusão das outras etapas, tendo em vista o fato de
que os dados foram coletados de múltiplas fontes, ou seja, estavam muito dispersos no
ambiente da organização em estudo.
Devido ao fato deste trabalho caracterizar-se como um estudo de caso, seus
resultados não podem ser generalizados para outras empresas. Face à possibilidade
dos processos estarem se adaptando constantemente à realidade organizacional, outro
fator limitante deste trabalho, reside no fato de que este foi realizado em um
determinado momento na empresa, e por isso, se algum trabalho futuro basear-se em
seus resultados, deverá ser realizada outra pesquisa, em outro momento, acerca deste
assunto. Uma vez apresentada a metodologia utilizada neste estudo, os próximos dois
capítulos apresentam os pressupostos teóricos que fundamentam a realização deste
estudo de caso.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TECRICA
Neste capitulo serão apresentados os principais aspectos

teóricos

que

fundamentam o presente trabalho. Inicialmente, serão abordados os conceitos de
competitividade, estratégia, produtividade e sobrevivência, que interligados convergem
necessidade das organizações focarem os clientes e serem mais eficazes e
eficientes.
Neste sentido, apresenta-se a qualidade como sendo uma das disciplinas de
gestão que auxiliam a organização na busca da sua sobrevivência. Através da
explanação de seus princípios e a forma como acontece o seu gerenciamento, busca-

se modelar a organização com a capacidade de obter sistematicamente a melhoria
continua de seus produtos, serviços e processos.
Por fim, é apresentada a abordagem sistêmica para as organizações, cujo
pressuposto principal, é possibilitar uma visão integrada da organização, ao passo que
esta considera a interação entre os seus processos.

3.1 Competitividade e estratégia nas organizações
Nos últimos anos, o mundo vem passando por um processo de rápidas
mudanças. A globalização e a revolução tecnológica reduzem as barreiras comerciais e
informacionais exigindo novas formas de gestão das organizações. Dentro desta

realidade, encontram-se os mercados consumidores cada vez mais exigentes e
diversificados em suas necessidades e preferências. Frente à tamanha competitividade,

Campos (1992) evidencia que tal instabilidade ameaça a sobrevivência das empresas,
e estas, precisam estar preparadas para adaptar-se a esta nova realidade, de modo a

conseguir atender as expectativas de todas as partes interessadas de seus negócios.
Para sobreviver A competição e prosperar, as empresas têm de conseguir uma
vantagem sobre seus concorrentes. Neste sentido, torna-se necessário conhecer as
diversas abordagens sobre o conceito de competitividade. Barbosa (1999, p. 23) afirma
que "uma empresa é competitiva quando ela é capaz de oferecer produtos e serviços
de qualidade maior, custos menores, e tornar os consumidores mais satisfeitos do que
quando servidos por rivais". Uma outra definição determina que "a competitividade deve
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ser entendida como a capacidade da empresa em formular e implementar estratégias
concorrenciais que lhe permita conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável
no mercado" (ECIB, 1993, p. 4). Portanto, a capacidade da empresa em competir no

mercado em que atua, está ancorada em dois fatores (BARBOSA, 1999: 27):
•

Competência para identificar e compreender as forças competitivas do ambiente
e as razões pelas quais elas se modificam de acordo com as circunstâncias e ao

longo do tempo; e
•

Capacidade de criar

e

desenvolver competências para avaliar, decidir,

implementar e acompanhar a estratégia competitiva escolhida e alinhar a ela
todos os recursos à sua disposição.
Desta forma, é preciso que as ações e estratégias das organizações sejam
direcionadas A construção de atributos em áreas que satisfaçam As necessidades e aos
desejos dos consumidores. Estratégia para Oliveira (2001, p. 27), "6 o conjunto de
decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento de uma empresa no
ambiente". Porter (1999), por exemplo, classifica três tipos básicos de estratégias

competitivas genéricas das empresas.

•

Liderança total de custos - a empresa desenvolve a diferenciação por oferecer

aos compradores benefícios similares aos concorrentes por preços
significativamente inferiores;
•

Diferenciação - a empresa proporciona benefícios superiores aos clientes por

preços também superiores, porém mais do que compensadores do ponto de
vista dos compradores; e
Enfoque - a empresa pode optar por uma das duas políticas anteriores, mas

para um segmento ou nicho particular do mercado.
Neste contexto, a produtividade torna-se um fator que possibilita a obtenção de
resultados positivos na implementação das estratégias competitivas e esta pode ser
enxergada por diferentes aspectos dentro das organizações. Campos (1992) cita que a
produtividade pode ser representada pelo quociente entre o que a empresa produz e o
que ela consome, devendo sempre ser considerada a necessidade de agregação de
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valor ao que se oferece aos clientes, pois, segundo ele, de nada adianta produzir mais,
se o que se produz não atende As necessidades destes. Desta forma, conclui-se que
produtividade e a capacidade que as organizações possuem em produzir cada vez mais
e/ou melhor, com cada vez menos recursos, na constante busca do atendimento aos
requisitos dos clientes.
Vara (2001), ao analisar os resultados de um estudo realizado pela DelJoke
Consoulting Group junto a mais de 3000 gestores de organizações lideres em seus

mercados em todo o mundo, concluiu que as empresas estão procurando aproximar-se
cada vez mais de seus clientes através da (i) garantia de soluções de valor agregado;
(ii) personalização dos serviços de apoio; (iii) aumento da capacidade de entrega; (iv)
foco na velocidade de execução; (v) introdução da informação critica do cliente na
organização; e (vi) estimulo A inovação.
Todos estes pontos revelam a necessidade, cada vez maior, de encontrarmos
formas de gestão, que permitam As organizações responder adequadamente aos
desa fi os impostos pela concorrência global e instabilidade que hoje atinge o ambiente
das organizações. Neste contexto, Barçante (1998) cita que a alta administração passa
a reconhecer o impacto da qualidade no sucesso competitivo da empresa, dedicando a
ela sua atenção rotineira e integrando-a na gestão estratégica do negócio. Campos
(1992) corrobora a citação anterior ao afirmar que a qualidade como abordagem
gerencial nas empresas, surge para criar condições internas que garantam a
sobrevivência das organizações a longo prazo. A Figura 1 ilustra a integração entre os
conceitos de sobrevivência, competitividade, produtividade e qualidade.

Figura 1: Interligação entre os conceitos
Fonte: CAMPOS, (1992, p.7)
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Desta forma, conseguimos compreender o contexto no qual a qualidade se
insere na vida das organizações. Adiante serão apresentados os conceitos de
qualidade, sua evolução até aos dias atuais e os princípios que regem a sua gestão.

3.2 Qualidade nas Organizações

Frente ao contexto apresentado no tópico anterior, é latente a necessidade de
compreensão acerca do tema qualidade nas organizações. Para tal, este tópico
pretende identificar a evolução da qualidade, seus conceitos, bem como descrever de

forma simples a estruturação de um sistema de gestão que vise a garantia da qualidade
nas organizações.

3.2.1— Histórico da qualidade

0 "conceito de qualidade é muito dinâmico" (PALADIN!, 1995, p.31). De acordo

com essa afirmação, surge a necessidade de conhecer e compreender a evolução das
responsabilidades, e as prioridades em termos de qualidade. Desta forma,

este tópico busca descrever, breve e objetivamente, os caminhos percorridos pela
qualidade até os dias de hoje.
Com o desenvolvimento da industrialização e o advento da produção em massa
no inicio do século XX, Taylor com seus fundamentos da Administração Cienti fica,
procurou evidenciar a importância da conformidade em todos os produtos. Neste
sentido, foram desenvolvidos sistemas baseados em inspeções, onde um ou mais
atributos eram examinados, medidos ou testados. Neste contexto, surge a figura do
supervisor da qualidade, figura responsável por realizar a inspeção e o controle de
qualidade dos produtos.
Considerando a variabilidade como inerente aos processos industriais, na
década de 30, Shewart, Juran, Deming, dentre outros companheiros da Western Eletric

e Bell Telephone dos EUA, instituíram técnicas estatísticas que objetivavam controlar a
qualidade do processo produtivo, hoje conhecido como CEP — Controle Estatístico de
Processos. Com o intuito de evitar produtos fora das especificações, através da
inspeção do processo produtivo por amostragem e estatística, estes procuraram
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identificar e separar os problemas inerentes a tais processos, possibilitando assim, a

previsibilidade de ocorrência de problemas.
A Segunda Guerra Mundial surge como um marco para a area da qualidade.
Frente a necessidade de controlar sua logística bélica, o Departamento de Defesa
Americano decide por constituir um departamento de controle da qualidade e todo o
pessoal do movimento da qualidade da Western Eletric passa a fazer parte deste
departamento. Neste período, com a rápida expansão das indústrias, aliadas à mão-de-

obra pouco preparada, os níveis da qualidade de produtos e serviços foram afetados;
"estes aspectos ampliaram, num momento, os procedimentos de controle e inspeção; a
seguir, geraram a necessidade da estruturação de programas formais de qualificação
de pessoal' (PALADINI,1995, p.35).
Dentro desse contexto, a partir de 1950, Deming e Juran, ao proferir palestras
sobre controle estatístico de processos e qualidade a indústria japonesa, que estava em
busca da sua reconstrução, foram responsáveis pelo desenvolvimento da cultura da
Qualidade Total naquele pais. Incorporado pela tradicional cultura oriental, tal mudança
de postura gerencial proporcionou ao Japão o sucesso de que desfruta até hoje como
potência mundial quando se fala em qualidade.
No final da década de 70, a invasão dos produtos japoneses de alta qualidade a

pregos reduzidos no mercado ocidental, levou as grandes empresas a adotarem uma
nova filosofia: a Gestão da Qualidade. Desta forma, a ênfase passa a ser a valorização
do cliente e a sua satisfação como fator de preservação e ampliação da participação no
mercado. Neste contexto, a qualidade deixa de ser um aspecto de análise do produto
ou serviço e responsabilidade apenas de departamento especifico, passando a ser
aplicada em todos os níveis da organização. Portanto, "a alta administração reconhece
o impacto da qualidade no sucesso competitivo da empresa, passando a merecer a sua
atenção rotineira e integrando-se na gestão estratégica do negócio" (BARÇANTE, 1998,

p. 12). A Figura 2 apresenta a evolução cronológica dos conceitos, areas afins e
técnicas da Qualidade abordada por Barçante (1998).
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Figura 2: Evolução cronológica da qualidade
Fonte: Bargante (1998, p.20).

Neste sentido, torna-se necessário aprofundar um pouco mais no conceito de
qualidade para de fato compreendermos o porquê da obrigatoriedade em adotá-la como
uma disciplina de gestão nas organizações.

3.2.2 — Conceito de Qualidade

Face ao exposto no tópico anterior, várias personalidades definem qualidade,
cada um buscando adequar o conceito em seu tempo e ramo de atuação. Desta forma,
o Quadro 1 apresenta as principais definições para o termo:
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1949

1950

195

Feigenbaum

1954

Juran

1979

Crosby

990

Cerqueira Neto

I
I
I1

Definição de qualidade
Rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado adequação
ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados do processo (baixa
variabilidade)
Qualidade é sentir orgulho pelo trabalho bem-feito. Aprimoramento da
Qualidade eleva a produtividade Maxima utilidade para o consumidor .
Qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa
Aprimoramento da Qualidade s6 pode ser alcançado ern uma empresa
com a participação de todos Perfeita satisfação do usuário
Qualidade é adequação ao uso Satisfação das aspirações do usuário

Qualidade e conformidade com especi fi cações, com os requisites do
cliente
Qualidade é sempre resultado de esforços inteligentes; Qualidade não
so para companhias. Indivicluos podem esforçar-se por excelência em seu
dia-a-dia

Quadro 1: Definições de qualidade segundo diversos autores
Fonte: Bargante (1998, p. 38).

Percebe-se neste caso, a presença de diferentes visões sobre o conceito de
qualidade, onde alguns focalizam a visão de uma forma técnica e outros valorizam
aspectos mais humanos e psicológicos. De fato, as duas visões se complementam,
conforme será observado no decorrer deste trabalho.
Qualidade, segundo a NBR ISO 9000:2000, é o "grau no qual um conjunto de

características inerentes satisfaz a requisitos" (ABNT, 2000a, p. 8). Na tentativa de
compreendermos tal conceito, que num primeiro momento aparenta ser amplo e
subjetivo,

a mesma norma conceitua

características como sendo propriedades

diferenciadoras, qualitativas ou quantitativas, dos seguintes tipos:

a)

Físicas: mecânicas, elétricas, químicas ou biológicas;

b)

Sensoriais: olfato, tato, paladar, visão, audição;

c)

Comportamentais: cortesia, honestidade, veracidade;

d)

Temporais: pontualidade, confiabilidade, disponibilidade;

e)

Ergonômicas: características fi siológicas relacionadas à segurança humana;

Funcionais: velocidade, praticidade.
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A mesma norma da qualidade define requisito como sendo uma "necessidade ou
expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória". Desta forma,

ao realizar uma analogia com o conceito de qualidade definido por Campos (1992),
pode-se considerar que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende
perfeitamente, de maneira confiavel, acessível, segura e no momento certo, ás
necessidades do cliente.
Face aos conceitos apresentados e a dimensão no qual a qualidade se encontra,
conhecer os pressupostos de sua gestão torna-se fator preponderante para a
compreensão da forma como ela esta inserida no dia-a-dia das organizações.

12.3 Gestic, da Qua lidade

Para garantir a sobrevivência e se manterem competitivas, as organizações têm
de conduzir e operar as suas atividades de maneira transparente e sistemática. Neste
sentido, face ao caráter estratégico da qualidade e o foco que esta possui em garantir a
satisfação dos clientes, a administração de uma organização passa a contemplar a
gestão da qualidade como sendo uma das suas disciplinas de gestão.
Brocka e Brocka (1994) introduzem o conceito de gestão da qualidade como
sendo:

"uma filosofia que tern por finalidade melhorar continuamente a produtividade
em cada nível de operação e em cada area funcional da organização,
utilizando todos os recursos financeiros e humanos disponiveis. A melhoria 6
direcionada para satisfazer objetivos amplos, tais como custo, qualidade, visão
de mercado, planejamento e crescimento da empresa" (BROCKA e BROCKA,
1994, p. 3)

Cerqueira (1994) complementa a definição anterior afirmando que gerenciar a
qualidade total consiste em agir de forma planejada e sistemática para implementar um
ambiente no qual exista a satisfação mútua em todas as relações fornecedor-cliente da
organização, sejam elas internas ou externas.
Dentro desta visão, a ABNT (2000a) define oito princípios para a Gestão da
Qualidade, os quais podem ser utilizados pela alta administração para conduzir A
melhoria do desempenho da organização:
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1.

Foco no Cliente: por depender dos clientes, as organizações devem focar em
atender as suas necessidades atuais e futuras, de modo a estar sempre
excedendo as expectativas destes;

2.

Liderança: participação do topo da organização, onde os lideres devem

estabelecer o rumo, criando assim, um ambiente propicio para o envolvimento de
todos no propósito de alcançar tais objetivos;
3.

Envolvimento das pessoas: as pessoas de todos os níveis são a essência da
organização, portanto, ao se envolverem por completo, estarão utilizando suas

habilidades em beneficio dos objetivos da organização;
4.

Abordagem de processo:

o

resultado desejado

é alcançado

mais

eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados
como um processo. Brocka e Brocka (1994) corroboram tal afirmação ao citar
• que ao se orientar por processo, todos podem afetar os resultados num estagio

anterior. Desta forma, ao melhorar a qualidade do processo, melhora-se a
qualidade do resultado esperado;
5.

Abordagem sistêmica para gestão: identificar, entender e gerenciar os

processos que se relacionam como um sistema contribui para a eficiência e
eficácia da organização no sentido desta atingir seus objetivos;
6.

Melhoria continua:

melhorar continuamente seus produtos, serviços e

processos deve ser um objetivo permanente da organização. Brocka e Brocka
(1994) enfatizam, que o que esta por trás da idéia da melhoria continua, ou o
kaizen como os japoneses chamam, é que pequenas melhorias feitas com

continuidade atingem mudanças todo o tempo, e não necessariamente em um
determinado período de tempo;
7.

Abordagem factual para tomada de decisão: decisões devem ser tomadas

com base na análise de dados e informações. Bortolanza (2006) cita que as
informações referentes ao desempenho interno e ao desempenho de seu

ambiente dão o suporte necessário para que os administradores tomem decisões
mais assertivas, conduzindo-os à realização dos objetivos organizacionais e
ajudando-os a atender as necessidades dos clientes;
8.

Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma relação de
benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos agregarem valor. Bargante
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(1998) salienta que em uma organização, cada um de nós recebe insumos de
fornecedores e fornece resultados para clientes. Desta forma, trabalha-se com a

visão de que os fornecedores podem ser internos e externos, onde existe uma
cadeia que se inicia nos fornecedores externos, passa pelas Areas de apoio e
termina nos clientes externos.

Em complemento aos princípios apresentados acima, Brocka e Brocka (1994, p.

8) destacam que "por mais que o objetivo do gerenciamento da qualidade seja a
melhoria continua, a

motivação

e

a

capacitação de funcionários devem ser

encaminhadas primeiro". Assim, tais princípios aliados a uma abordagem mais

humanistica, conforme comentado no tópico dos conceitos de qualidade, formam a
base para a estruturação de um sistema de gestão da qualidade.
Para viabilizar a gestão da qualidade nas organizações, a ABNT (2000) através
da NBR ISO 9000:2000 sugere a implementação e manutenção de um sistema de

gestão da qualidade que incentive a organização a analisar os requisitos dos clientes,
de fi nir os processos que contribuem para a satisfação destes e possibilitar que tais
processos sejam controlados. Desta forma, o sistema de gestão da qualidade fornece a
estrutura para a melhoria continua, bem como provê A empresa e a seus clientes, a
confiança de que é capaz de atender aos requisitos dos clientes de uma forma
consistente.
Alvarenga Neto (2004) salienta que alguns passos devem ser seguidos para o
desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão da qualidade, e fazê-los
consiste em:

a)

Identificar os clientes diretos e indiretos que possam ser partes interessadas no
produto ou serviço, determinando as suas necessidades e expectativas e
estabelecendo o significado de "valor";

b)

Traduzir tais necessidades em especificações (requisitos);

c)

Estabelecer ou adequar a política da qualidade, objetivos da qualidade da

organização e os responsáveis para o atingimento de tais objetivos;
d)

Determinar e desenvolver o conjunto de processos interligados que possa
atender tanto As necessidades dos clientes, como as da própria organização e
otimizar suas características;
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e)

Considerar os processos de realização do produto, os de gestão dos recursos e
os de gestão do sistema;
Desenvolver os procedimentos, estabelecer os indicadores

e determinar os

recursos para implementar os processos e otimizá-los;
g)

Estabelecer os métodos para medir a eficiência e eficácia de cada processo,
bem como aplicar as medidas para verifica-las;

h)

Analisar criticamente se os processos têm condições de fornecer valor ao cliente
em condições normais de operação;

I)

Determinar o fornecimento de recursos necessários para atingir os objetivos da
qualidade;

j)

Determinar os meios para evitar as não-conformidades

e eliminar as suas

causas; e
k)

Estabelecer e aplicar um processo de melhoria continua (com avaliação
peri6dica e análises criticas) do sistema de gestão da qualidade.

A Figura 3 representa como a gestão da qualidade deve ser estruturada nas

empresas, bem como possibilita uma visualização da interação existente entre as
etapas e os conceitos (ver glossário) a ela atrelados.

2- Sistema

1 - Gestão 4C--- 4 6- Alta Direção

7- Politico da Qualidade
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Figura 3: Conceitos relacionados corn a administração da qualidade
Fonte: ABNT (2000, p.23)
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0 objetivo desta figura é prover ao leitor uma compreensão da estrutura e dos

conceitos atrelados a um sistema de gestão da qualidade
detalhadamente

e

a forma como cada um funciona de fato. No

não descrever
glossário são

apresentadas as descrições de cada item da figura acima.
Uma vez apresentados o conceito de qualidade, a sua evolução até os dias
atuais, seus princípios e a definição e interação entre seus componentes, para
continuar a fundamentar teoricamente o presente trabalho, aprofundar-se-á em um dos
princípios da gestão da qualidade: a abordagem sistémica da organização.

3.3 Abordagem Sistêmica
Originária das ciências biológicas, a Teoria Geral de Sistemas tomou proporções

diversas, influenciando as mais variadas áreas de conhecimento, dentre estas, a
administração de empresas. Para compreendermos como tal teoria influencia as
organizações, é interessante que se conheça o conceito de sistema, onde Chiavenato
(2000) define como sendo um conjunto de elementos interdependentes e interagentes;

um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado e cujo resultado

(output) é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem
independentemente.

Tais unidades, componentes do sistema, são classi fi cadas como subsistemas e
estes se relacionam através de uma rede de comunicações. A figura 4 ilustra um
sistema com as suas entradas, processos e saídas.
Meio-Ambiente

Saldas ou
resultados

Retroação ou realimentação

Figura 4: C) sistema e suas entradas, processos e saidas
Fonte: Chiavenato (2000, p.64)
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Villela (2000) aponta que ainda hoje, existem organizações que fundamentam
sua administração através da análise ou entendimento das coisas em partes
separadas. Deste modo, opostamente ao que roga a abordagem sistêmica, muitas
empresas sofrem corn o problema da compartimentação, pois acabam por focalizar
seus objetivos periféricos, esquecendo-se da sua totalidade. Segundo a autora, isto
dificulta o contato interdepartamental e interfuncional, tornando a organização ineficaz
justamente quando é necessária maior dinâmica na coordenação entre as partes
separadas e no fluxo das informações.
Sob o prisma da área da administração de empresas, não obstante ao conceito
apresentado anteriormente, Vara (2001, p. 36) afirma que "a organização deve ser vista
como um conjunto de processos que trabalham coordenadamente como um único
sistema global, para atingir os objetivos do negócio". Desta forma, a abordagem
sistêmica consiste em estudar a empresa como um sistema de entradas, processos e
saídas, cabendo A organização focalizar a gestão na simplificação dos processos e na
eliminação das tarefas que não tem valor agregado, permitindo que esta responda de

uma forma adequada, és necessidades do cliente.
Frente aos conceitos e a realidade apresentada, Vara (2001) conclui que a
definição de organização sob a ótica da abordagem sistêmica, repousa sobre os

seguintes pressupostos:
a)

As organizações criam e fornecem um produto, bem ou serviço (output), ao
sistema destinatário (mercado);

b)

As organizações funcionam como sistema processador, convertendo

inputs

(encomendas, tecnologia, matérias-primas, capital, recursos humanos) em
outputs desejados pelo mercado;
c)

As funções, departamentos ou serviços são subsistemas, cuja única razão de ser
é de contribuir para o processo base da organização, ou seja: transformar inputs

em outputs para o mercado;
d)

As organizações são sistemas abertos e adaptativos: ou se adaptam ao mercado
ou podem deixar de existir;

e)

As organizações fazem parte de um sistema mais amplo que compreende entre
outros, os fornecedores, concorrentes, sistema público e social, valores culturais
e a economia.
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Com o aparecimento de normas internacionais da qualidade e modelos de
excelência em gestão, a abordagem sistêmica ganha uma nova dinâmica e importância,

ao promover as atividades de análise para os processos. A Figura 5 representa o
Modelo de Excelência da Gestão, da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2007)
colocar citação, o qual permite ao administrador obter uma visão sistêmica da gestão
organizacional, segundo os oito critérios de excelência estabelecidos por esta
fundação.

Figura 05: Visão sistêmica da gestão organizacional.
Fonte: FPNQ, 2007.

A figura considera a organização como sendo um sistema orgânico e adaptável,
que interage com o ambiente externo, bem como sugere que os elementos do modelo,
imersos num ambiente de informações e conhecimento, relacionam-se de forma
harmônica e integrada, voltados para a geração de resultados.

Neste contexto, a abordagem sistêmica para a gestão organizacional se ap6ia na
necessidade de identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como
um sistema que contribui para a eficiência e eficácia da organização no sentido desta
atingir seus objetivos.
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Frente A realidade apresentada até então, a organização que atua sob a ótica da
busca da melhoria continua de seus produtos e serviços, deve considerar seus
processos e as interações existentes entre eles, no sentido de viabilizar uma visão
integrada dela , O proximo tópico dedica-se exclusivamente a este assunto, tendo em
vista que o mesmo exerce papel de destaque para a realização do presente trabalho.

3.4 Processos nas Organizações

A ABNT (2000) através da norma ISO 9000:2000 define as organizações como
sendo sistemas constituídos por conjuntos de processos, sub-processos, atividades e
tarefas, para as quais deverá existir uma sistemática preocupação de melhoria, com o
envolvimento de todas as suas funções. Neste contexto, o presente capitulo apresenta
as diferenças entre as organizações que atuam sob o enfoque funcional e horizontal, a
importância dos processos no desempenho organizacional, bem como apresenta
detalhadamente as etapas de identificação e mapeamento de processo&

3.4.1 Organização funcional versus organização horizontal
Enquanto as empresas organizam-se em grupos funcionais verticais com setores
agrupados por semelhança de atividades, seus processos e informações fluem no
sentido horizontal. Neste sentido torna-se interessante a realização de uma
comparação entre a visão vertical e a visão horizontal da organização para que
possamos compreender o contexto no qual a gestão por processos está inserida.
Rummler e Brache (1992) definem que a visão vertical ou tradicional de uma
organização apresenta uma estrutura funcional, onde as atividades pertencentes a uma
mesma Area técnica ou de conhecimento são agrupadas em uma mesma unidade
administrativa. Para os autores, esta estrutura propicia uma visão distorcida da
organização, pois além de não considerar os clientes (pare quem produz), também não
são considerados os produtos/serviços fornecidos a estes (o que produz), bem como
desconsideram o fluxo de trabalho por meio do qual são desenvolvidos, produzidos e
entregues os produtos/serviços (como produz).
Desta forma, os executivos tendem a gerenciar a organização de maneira
funcional, criando uma espécie de isolamento entre os departamentos. Geralmente, tal
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isolamento impede que assuntos interdepartamentais sejam solucionados entre
funcionários de níveis inferiores. Segundo Rummler e Brache (1992), isso além de

tomar um precioso tempo dos gestores que poderiam estar se envolvendo em assuntos
mais prioritários e estratégicos para a empresa, faz com que os empregados do nível
mais baixo, assumam menores responsabilidades pelos resultados e encarem a si
próprios como meros executores e fornecedores de informação.

Harrington (1993, p. 16) complementa ao citar que "um fluxo de trabalho
horizontal, combinado com uma organização vertical, resulta em muitas lacunas e
superposições, e encoraja a subotimização, gerando uma influência negativa na

eficiência e efi cácia dos processos". Portanto, o fluxo de trabalho com freqüência passa
de um departamento para outro, cada um com suas próprias metas e medidas,
causando inúmeros problemas, tais como: (i) as filas aumentam o tempo necessário
para a conclusão da trabalho; (ii) há erros de comunicação sutis entre diferentes
departamentos, provocando falhas no trabalho gerado; (iii) os custos são altos, nem
todas as tarefas precisam percorrer todas as etapas do procedimento; (iv) quando os
computadores são utilizados, algumas tarefas precisam de tratamento especial,
ligeiramente diferente do programado;

(v) quando ocorrem erros nas atividades

anteriores, torna-se necessário voltar ao departamento que executou a tarefa e
modifica-la, o que exige retrabalho; (vi) cada função e departamento têm suas próprias

regras e controles, geralmente não relacionados à satisfação do cliente (externo ou
interno). A Figura 06 ilustra a forma como está estruturada uma organização que atua
sob a visão funcional ou tradicional.

Vendas/Serviços

Figura 6: Organização tradicional
Fonte http://www.prdu unicamp.brigestao_por_processos/curso/Topico_l.pdf
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Em um cenário de competitividade crescente e a busca constante pela qualidade
e produtividade, a visão horizontal ou processual da organização surge como uma
maneira diferente de gerenciar a organização, passando a considerar em seu contexto
o cliente, o produto/serviço e o fluxo do trabalho, aspectos até então desconsiderados
pela visão tradicional.
Desta forma a visão horizontal ou processual da organização permite ver como o
trabalho é realmente executado pelos processos que cortam as fronteiras funcionais,
evidenciando os relacionamentos internos entre cliente-fornecedor, por meio dos quais
são produzidos os produtos/serviços. "As maiores oportunidades de melhorias no
desempenho estão nas interfaces funcionais, naqueles pontos em que o bastão é
passado de um departamento para outro" (RUMMLER & BRACHE, 1992, p.11).
Portanto, a representação da organização como um conjunto de processos é
uma maneira OW de compreendê-la. Ao se orientar pelos processos, a organização
trabalha com todas as dimensões de seu negócio e pode empregar, não mais de forma
isolada, todos os seus esforços para adquirir as vantagens competitivas.
Desta forma, a visão processual de uma organização traz consigo as seguintes
vantagens:
a)

Habilita a organização a ter seu foco direcionado aos clientes;

b)

Melhor coordenação e integração do trabalho;

c)

Tempos de respostas mais rápidos;

d)

Permite a organização antecipar e controlar mudanças;

e)

Provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas;

O

Auxilia a organização a gerenciar efetivamente seus inter-relacionamentos;

g)

Provê uma visão sistêmica das atividades da organização;

h)

Mantém o foco no processo;

i)

Previne a ocorrência de erros;
Auxilia a organização a entender melhor a sua cadeia de valor;

k)

Desenvolve um sistema de avaliação complexo para as areas de negócio;

I)

Maior satisfação com o trabalho por parte dos funcionários.
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A Figura 07 possibilita o entendimento de uma organização que atua com o
enfoque em processos. Percebe-se neste caso, o enfoque no cliente e a diminuição das
distâncias entre as diversas funções.

Figura 07: Visão processual da organização
Fonte http://www.prclu. unicamp.brigestao_por_processoslcurso/Topico_l.pdf

Face ao contexto em que as organizações estão inseridas, por mais que pareça
inevitável a migração da visão funcional para a processual, Rummler & Brache (1992)

evidenciam a dificuldade em se ter uma organização totalmente processual. Neste
sentido, Davenport (1994) propõem combinar estruturas processuais e funcionais como
uma forma de possibilitar uma interface entre os processos e as funções. Villela (2000)
ainda destaca o fato de que se não for realizada com precaução, a mudança de
estruturas funcionais para estruturas fundamentadas em processos pode não permitir a
melhoria do desempenho organizacional.

3.4.2 Desempenho organizacional e processos
Dentro da perspectiva da abordagem sistêmica e a visa) processual da
organização, Rummler e Brache (1992) enfatizam que a maioria das dimensões-chave
do desempenho organizacional é resultado da interação entre seus processos. Neste
sentido, os autores de fi nem três variáveis que devem ser consideradas no momento da
avaliação organizacional em nível de processos, são eles:
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a)

Objetivos dos processos: para os objetivos que dizem respeito ao cliente

externo, estes devem estar embasados nos objetivos e missão da organização,
bem como de outras exigências dos clientes. Já para os processos internos, os
objetivos devem ser movidos pelas necessidades dos clientes internos.
b)

Projeto dos processos: garantir que os processos sejam estruturados de modo

a atender com eficiência aos objetivos estabelecidos; Neste caso, os autores
sugerem que os processos devem seguir caminhos lógicos e fluentes;
c)

Gerenciamento dos processos: Um processo com uma estrutura lógica não

será efetivo se não for gerenciado. Desta forma, os autores enfatizam a

necessidade de gerenciar os objetivos, os desempenhos, os recursos e as
interfaces dos processos.

Rummler e Brache (1992) destacam que enfatizar o gerenciamento de processos

pode ser a melhor forma de melhorar o desempenho organizacional, isto porque,
segundo os autores, ainda é muito pouco compreendido, portanto, menos gerenciado.
Outro fator que justifica a ênfase nos processos como melhoria do desempenho
organizacional reside no fato de que o processo representa a ligação entre os objetivos
da organização e as pessoas que nela trabalham. Por fim, enfatizam-se os processos
pelo fato de que seus instrumentos são aplicados para atender as mais importantes
necessidades das organizações, como: foco no cliente; flexibilidade e adaptabilidade;
implementação de mudanças; e quebra de barreiras entre os departamentos.
Neste sentido, Alvarenga Netto (2004, p. 18) cita que implementar a gestão por
processos:
"consiste em identi fi car os processos organizacionais com suas entradas e
saidas, interligá-los mediante a representação de processos, identificar os
recursos necessários para a sua operação e estabelecer indicadores de
desempenho para seu monitoramento".

Desta forma, a gestão por processos serve para que uma organização busque a
otimização e melhoria da cadeia de seus processos, na busca do atendimento das
necessidades

e

expectativas das partes interessadas, assegurando

o

melhor

desempenho possível do sistema integrado a partir da máxima eficiência e eficácia de
suas operações.
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3.4.3 Identificação dos processos
Desta forma, um processo dispbe de inputs, outputs, tempo, espaço, ordenação,
objetivos e valores que, interligados, resultam em uma estrutura para fornecer produtos
ou serviços ao cliente. Tal compreensão torna-se importante, pois "uma organização é
tão efetiva quanto os seus processos, pois eles são responsáveis pelo que será
ofertado ao cliente" (RUMMLER e BRACHE, 1992, p. 56). Para melhor compreensão da
descrição dos processos, a Figura 08 ilustra a interação existente entre os
componentes dos processos.

Indicadores
EspecificaOes
Procedimentos

Materials
Dados e
Pessoas
Entrada

I

Controles
PrOCeSSOS ocorrem
durante um perfodo

de tempo

AÇA0

Saida

(verbo + substantivo)

Transformar
Deslocar
Mudar posse, I

Mudar estado

It

Produtos

Recursos

1

Informaçâo
e Pessoas

tratadas

Mão-de-obra

Equipamentos
Software
Infra-estrutura

Figura 08: Convenção para descrição de processos
Fonte: Alvarenga-Netto (2004, p.76)

Do ponto de vista macro, Harrington (1993) comenta que os processos são as
atividades-chave necessárias para administrar e/ou operar uma organização, surgindo
assim, a necessidade de identificá-los e classificá-los. Desta forma, o autor subdivide os
processos existentes em processos produtivos e processos empresariais:
a)

Processos produtivos (de negócio): qualquer processo que está diretamente

relacionado com o produto ou serviço que será fornecido a um cliente externo,
até o ponto em que o produto é embalado. Cerqueira Neto (1994) complementa
de forma simples, porém objetiva, que os processos de negócio são aqueles que
tocam o cliente, onde na ocorrência de qualquer falha, o mesmo logo a identifica.
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b)

Processos empresariais (apoio): consiste num grupo de tarefas interligadas

logicamente, que fazem uso dos recursos da organização, para gerar resultados
definidos, em apoio aos processos produtivos. Tais processos também são
conhecidos como processos de apoio.
Cerqueira Neto (1994) complementa ao citar a existência um terceiro tipo de
processo que tem a função de coordenar as atividades de apoio e dos processos
primários. Segundo o autor, tais processos podem ser chamados de processos
gerenciais.
Na literatura corrente, ainda são apresentadas diferentes formas de classi fi cação
dos processos, porém é nítida a preocupação de todos em classificá-los sob a ótica da
capacidade da organização em oferecer valor ao cliente, no sentido de separar aqueles
processos que estão diretamente envolvidos com o que se oferece ao cliente, daqueles
que suportam tais processos.
3.4.3.1 Hierarquia dos processos

A Hierarquia dos processos representa o nível de detalhamento com que o
trabalho esta sendo abordado. Neste sentido, Harrington (1993) subdivide tal hierarquia
da seguinte forma:

a)

Macro-processo — é um processo que geralmente envolve mais que uma função

na estrutura organizacional e a sua operação tem um sensível impacto no
funcionamento da organização;
b)

Processo — é um conjunto de atividades seqüenciais (conectadas), relacionadas
e lógicas que tomam um input com um fornecedor, acrescentam valor a este e

produzem um output para um consumidor;
c)

Subprocess° — é a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro

subprocesso, realiza um objetivo especifico em apoio ao macro-processo e
contribui para a missão deste;
d)

Atividades — são geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa ou

departamento) para produzir um resultado particular dentro do processo ou
subprocesso. Ao avaliar os papéis e responsabilidades diferenciadas no conjunto
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que compõe o processo ou subprocesso, Cruz (1998) classifica as atividades em
principais, secundárias e transversais.
e)

Tarefa

—

é uma parte especifica do trabalho, ou seja, o menor enfoque do

processo, podendo ser um único elemento e/ou um subconjunto de uma
atividade. Geralmente, está relacionada a como um item desempenha urna
atribuição especifica.

No que tange aos tipos de atividades apresentadas, as principais são as que têm
participação direta na criação do bem ou serviço que é objeto do processo e se dividem
em criticas e não criticas. As atividades secundárias são aquelas que não estão
diretamente envolvidas com a produção do bem ou serviço que a organização oferta.
Elas existem para permitir que as atividades principais possam ser executadas sem
maiores problemas, além de providenciarem todas as condições de operacionalidade
necessárias às atividades principais com antecedência. Por último, as atividades
transversais são representadas pelo conjunto de várias especialidades, executadas em
uma única operação com a finalidade de resolver problemas, devendo ser de caráter
temporário ou provisório, pois não agregam valor e consomem recursos variáveis.
Sob o ponto de vista de Almeida

(1993), as atividades, devem (i) ser

independentes; (ii) receber produtos parciais mensuráveis; (iii) modificar o produto
parcial recebido (agregar valor); (iv) gerar produtos também mensuráveis; e (v) ser
repetitivas.
No que tange à subdivisão das tarefas, Cruz (1998) as classifica como rotineiras
ou não-rotineiras, sendo compostas por procedimentos.

0

autor conceitua

procedimento como sendo a forma especifica, formalizada ou não em documento, de
executar determinados trabalhos, indicando quando estes devem iniciar, por qual
evento, de que forma, com que ferramenta e seus respectivos responsáveis.
Todo o processo, atividade, tarefa ou procedimento, segundo Cruz (1998),
possui um tempo de ciclo, que 6 o tempo necessário para a sua execução, sendo
composto por tempos de inicio, meio e fim de uma parte executável. Estes tempos
podem variar em função de uma série de fatores e comprometer a eficiência do
processo, além da produtividade e a rentabilidade da organização.
A Figura 09 ilustra a estrutura hierárquica dos processos, partindo do processo e
descendo até o nível de tarefas, que são as unidades mínimas da organização.
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PROCESSO
SUBPROCESSOS

ATIVLOADES

TAREFAS

Figure 09: Hierarquia do Processo: processo, subprocesso, atividades, tarefas.
Fonte: Harrington (1993, p. 34)

Um dos fatores que dificulta a identificação da estrutura hierárquica dos
processos é a sua fragmentação pela organização, o que torna difícil a determinação do
inicio e fim dos macro-processos. Desta forma, no momento de identificá-los, devem-se
estabelecer claramente as fronteiras que os delimitam e a sua importância relativa para
os objetivos da organização.

3.4.3.2 Características básicas de um processo
Harrington (1993) cita que os processos possuem características básicas que
suportam a implantação de seu gerenciamento. São elas:

Fluxo de Valor: transformação de entradas e saídas, com a utilização de
recursos da empresa, com a esperada agregação de valor;
•

Eficácia: grau com que as expectativas do cliente são atendidas. Ser eficaz é
fazer o que o cliente quer;
Eficiência: grau de aproveitamento dos recursos para gerar uma saída. Ser

eficiente é fazer o que o cliente quer da melhor forma para a empresa
(otimização do processo);
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Tempo de ciclo: tempo necessário para transformar uma entrada numa saída.

Deseja-se que o tempo de ciclo seja o menor possível;
Custo: recursos despendidos no processo.

0 conhecimento destas características é importante para identificar as areas com
oportunidades de melhoria, fornecer o conjunto de dados para a tomada de decisão,
bem como fornecer a base para definir metas de aperfeiçoamento e avaliar resultados.
Além das características comuns, os processos também variam em modo de operação,
conforme seu estágio de evolução, sua inter-relação com outros processos e a natureza
especifica dos resultados produzidos. No entanto, reconhecer tais características é
vantajoso no sentido em que propicia uma base para a aplicação da analise processual.

3.4.4 - Análise e melhoria dos processos
A análise do processo, para Campos (1992, p. 208), "6 uma seqüência de
procedimentos lógicos, baseada em dados e fatos, que objetiva localizar a causa
fundamental dos problemas". Para tal, ao analisar um processo, seu responsável deve
partir da perspectiva do cliente (interno ou externo), de forma a atender as suas
necessidades e preferências. Desta forma, o processo começa e termina no cliente,
como sugerido na abordagem derivada da gestão da qualidade. Neste contexto, cada
etapa do processo deve agregar valor ao cliente, caso contrário será considerado
desperdício, gasto, excesso ou perda, o que representaria redução de competitividade
e justificaria uma abordagem de mudança organizacional.
Villela (2000) atenta ao fato de que os métodos e as ferramentas de análise e
melhoria de processos são mais efetivos quando o processo é bem delineado, com
começo e fim demarcados, quando há mais de uma forma de medi-lo e quando pode
ser analisado passo a passo. Desta forma, fica mais fácil identificar os processos-chave
da organização, atividade que segundo Harrington (1993) é o primeiro passo para a
realização da análise processual. Este mesmo autor evidencia que esta é uma fase
muito critica, pois muito esforço pode ser despendido na seleção de processos que não
contribuem de forma significativa para a consecução dos objetivos da organização.
Para evitar que ocorra a seleção errônea dos processos, Harrington (1993)
estabelece uma lista dos motivos que geralmente fazem com que a empresa opte por
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determinado processo em detrimento de outro. Nesta lista, destacam-se os seguintes
motivos:
a)

Problemas e/ou reclamações de clientes externos;

b)

Problemas e/ou reclamações de clientes internos;

c)

Processos de alto custo;

d)

Processos com longo ciclo de execução;

e)

Sabe-se que existe uma forma melhor de executar o processo (neste caso, o
benchmarking e indices comparativos de setor, auxiliam para tal conclusão);
Disponibilidade de novas tecnologias.
0 autor ainda apresenta cinco fatores que devem ser observados no momento

da seleção dos processos, são eles: (i) impacto sobre o cliente: qual a importância para

o cliente? (ii) índice de mudança: você pode resolver isso?; (iii) situação do
desempenho: qual o grau de complexidade do processo?; (iv) impacto sobre a
empresa: qual a importância para a empresa?; e (v) impacto sobre o trabalho: que
recursos estão disponíveis?
Desta forma, ao levar em consideração tais orientações, a organização estará
direcionando seus esforços para a melhoria daqueles processos que de fato precisam e
podem ser melhorados. Harrington (1993) ainda destaca a necessidade de a
organização designar um responsável para cada processo, tendo este a função de
elaborar a missão e definir seus limites.

3.4.4.1 Mapeamento de processos
Para possibilitar a melhoria da qualidade e produtividade de seus processos,
Villela (2000) afirma que a organização necessita conhecer profundamente as
atividades que constituem seus processos essenciais e os processos que os apóiam,
em termos de sua finalidade, pontos de inicio, entradas, saídas e influência& Uma vez
identificados os processos-chave e definidos seus responsáveis, objetivos e limites, o
próximo passo da análise dos processos de uma organização, consiste em mapeá-los e
representa-los graficamente. Esta etapa é conhecida como mapeamento de processos

e tudo que foi descrito até agora teve como objetivo contextualizar e subsidiar o leitor
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com informações necessárias para execução desta atividade, tendo em vista que esta
representa o foco maior deste estudo de caso.
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de
comunicação que têm por objetivo apoiar a organização na busca da melhoria dos
processos existentes. A análise estruturada de um mapa dos processos

permite, ainda, a redução de custos no desenvolvimento de produtos e
serviços, a redução nas falhas de integração entre sistemas e melhora do
desempenho da organização, além de ser uma excelente ferramenta para
possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou
simplificar aqueles que necessitam de mudanças" (VILLELA, 2000, p. 50).

Neste sentido, o aprendizado e a melhoria nos processos, são os resultados da
documentação e exame dos relacionamentos de entradas e saídas representados em
um mapa de processos. Afinal de contas, segundo a autora, a elaboração deste mapa
permite a identificação das interfaces criticas, a definição de oportunidades para
simulações de processos, a implantação de métodos de contabilidade baseados em

atividades e a identificação de pontos desconexos ou ilógicos nos processos. Desta
forma, segundo Villela (2000) o mapeamento desempenha o papel importante ao
desafiar os processos existentes, auxiliando a formulação de uma variedade de

perguntas

criticas,

como:

Esta complexidade é necessária?

sac)

possíveis

simplificações? Existe excesso de transferencias interdepartamentais? As pessoas
estão preparadas para as suas funções? 0 processo 6 eficaz? 0 trabalho 6 eficiente?
Os custos são adequados?.

Para Villela (2000), no mapeamento de processos consideram-se atividades,
informações e restrições de interface de forma simultânea A sua representação inicia-

se do sistema inteiro de processos como uma única unidade, que será expandida em
diversas outras unidades mais detalhadas, que, conectadas por setas e linhas, serão
decompostas em maiores detalhes de forma sucessiva. Esta decomposição é que
garante a validade dos mapas finais. Desta forma, o mapa de processos deve ser
apresentado em forma de uma linguagem gráfica, o qual permitirá a exposição de
detalhes do processo, de modo gradual e controlado, a descrição precisa e concisa do
processo, a manutenção do foco nas interfaces do mapa, bem como o fornecimento de
uma base para uma análise de processos.
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Esta linguagem gráfica necessária ao mapeamento de processos encontra-se
em uma variedade de ferramentas de análise disponíveis, no qual se destacam os
fluxogramas. Harrington (1993) define fluxograma como sendo um método para
escrever graficamente um processo existente, através da utilização de simbolos, linhas
e palavras, de forma a apresentar as atividades e a seqüência no processo. 0 autor

enfatiza a importância desta ferramenta ao citar que a elaboração de um fluxograma é

uma ferramenta inestimável para entender o funcionamento interno e o relacionamento
entre os processos empresariais. Desta forma, bons fluxogramas acabam por destacar
as áreas cujos procedimentos confusos afetam a qualidade e a produtividade, bem
como facilitam a comunicação entre as drew problemáticas, face à sua capacidade em
esclarecer processos complexos.
Harrington (1993) destaca a existência de quatro tipos de fluxogramas, sendo
que cada um deverá ser utilizado para uma determinada aplicação especi fi ca. São eles:
1.

Diagrama de blocos: fornece uma rápida noção do processo;

2.

Fluxograma Padrão American National Standards Institute (ANSI): analisa os
inter-relacionamentos detalhados de um processo;

3.
4.

Fluxograma funcional: mostra o fluxo do processo entre organizações ou áreas;
Fluxograma geográfico: mostra o fluxo do processo entre localidades;

Face às suas características e pelo próprio fato de ser uma metodologia
amplamente utilizada, o Fluxograma Padrão ANSI será utilizado no presente trabalho
no momento do estudo de caso. Harrington (1993) ainda salienta que os fluxogramas
mais eficazes usam símbolos padronizados. Neste sentido, a Figura 10 ilustra os doze
simbolos mais utilizados nos fluxogramas segundo as normas ANSI:
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Figura 10: Simbolos padronizados
Fonte Harrington (1993, p. 114)

No decorrer do estudo de caso, encontrar-se-ão modelos de fluxogramas para
compreensão desta técnica, bem como para identificação dos simbolos apresentados

na fi gura acima.
Realizado o mapeamento, estabelece-se a base para a compreensão de como
os processos atuais se encontram, definindo assim, um ponto de partida para a busca
da melhoria, como também um parâmetro para a verificação posterior. Neste sentido,
já com o mapa dos processos em mãos, Harrington (1993) sugere a realização da
verificação dos processos, cujo objetivo é validar o fluxo do trabalho e prover
informações de inconsistências e identificação de problemas. Esta etapa é realizada

através de análise da documentação do processo que está sendo verificado, entrevistas
com os envolvidos em tais processos e comparações das maneiras com que os
diferentes envolvidos executam as tarefas. Para o autor, os resultados da verificação do
processo devem apresentar, entre outras coisas:

a)

Diferenças entre o processo mapeado e o atual;

b)

Diferenças entre as maneiras de executar a mesma tarefa, quando realizada por
vários empregados;
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c)

Identificação de empregados que precisam ser re-treinados;

d)

Sugestões para melhorias no processo (feitas pelas pessoas envolvidas no
processo);

e)

Pontos de controle do processo;

O

Atividades que precisam ser documentadas;

g)

Problemas do processo; e

h)

Obstáculos para a melhoria do processo;

Em posse de tais informações, 6 possível identificar os problemas que
atrapalham o desempenho organizacional. Além da técnica de verificação de processo,
o monitoramento da satisfação dos clientes internos e externos e a realização de
benchmarking também podem auxiliar na identificação de oportunidades de melhoria.

Face ao exposto nos capítulos que fundamentam a realização deste trabalho,
conclui-se que em tempos turbulentos como os de hoje, superar as expectativas dos
clientes, sendo eficaz e eficiente, exige que as empresas alcancem os patamares
desejáveis de produtividade e qualidade. A identificação, o entendimento e o
gerenciamento dos processos que se relacionam como um sistema contribui para a
eficiência e eficácia da organização e o mapeamento de processos surge como uma

das ferramentas gerenciais que propicia a organização a visualização da interação
existente entre os seus processos

e

conseqüentemente

a

identificação

de

oportunidades de melhorias.

"A busca da melhoria continua 6 uma viagem muito longa, sem fim, numa
corrida sem faixa de chegada. Algumas pessoas nunca começam esta viagem,
porque não enxergam a chegada. Outras começam a correr pela estrada e
param na sombra de uma árvore, e nunca retornam 6 corrida. Outras se
levantam todo dia, retomam o caminho e fazem grandes avanços. Elas fazem
as coisas serem diferentes para si mesmas, para suas families, para suas
organizações e para seus países. Vamos, junte-se a mim nesta longa corrida
ao aperfeiçoamento continuo" (HARRINGTON, 1993, p 310).

Desta forma, encerra-se o capitulo que visou trazer os pressupostos teóricos que
fundamentam a realização deste trabalho. Conseqüentemente, o próximo capitulo tem
o objetivo de apresentar a empresa na qual foi realizado o presente estudo de caso,
bem como os resultados provenientes desta pesquisa.
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4 RESULTADOS DA PESQUISA

Este capitulo tem como objetivo apresentar a organização onde o presente
estudo foi realizado, bem como os resultados nele encontrados. Neste sentido,
apresenta-se num primeiro momento a caracterização da empresa através de sua
classificação jurídica, histórico, principais mercados e produtos, estrutura organizacional

vigente e os sistemas de informação nela utilizados. Por fim, é apresentado de que
forma a Digitro estabelece, implementa e mantém seu sistema de gestão da qualidade.
A partir deste ponto, identificado o sistema de gestão da qualidade da empresa,
são apresentados os resultados encontrados, que consistem na identificação dos

macro-processos da organização, na definição da interação existente entre eles, na
representação gráfica de tal interação, na definição de um fluxo para os negócios da

empresa, e por fim, na elaboração de uma figura que represente a visão sistêmica da
organização.

4.1 Caracterização da organização

A Digitro Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa
dedicada ao desenvolvimento, produção, comercialização, instalação, e assistência
técnica de equipamentos para automação de sistemas de teleconnunicações. Segundo
o critério de classificação de porte definido pelo SEBRAE, a Digitro é considerada uma

empresa de médio porte, tendo em vista que hoje possui 490 funcionários. No entanto,
vale ressaltar que segundo este mesmo critério, uma organização que possua em seu
quadro funcional mais de 499 colaboradores, passa ser uma organização de grande
porte.
Por iniciativa de jovens engenheiros, recém-formados, em 1° de setembro de
1977, constituiu-se a Digitro. Seu primeiro laboratório de desenvolvimento foi montado
em uma pequena casa em Florianópolis, cujo objetivo inicial era fabricar dispositivos

eletrônicos incorporados a relógios para provas de rallye. Nessa fase, ainda de

experiência, a empresa chegou a desenvolver um placar eletrônico para estádios de
futebol.
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Somente em 1981 a empresa passou a direcionar seu trabalho para o setor de
telecomunicações, desenvolvendo e disponibilizando como primeiro produto nessa
area, o serviço de despertador automático, programado pelo próprio usuário da
operadora, por meio do aparelho telefônico. Em 1986, a empresa já possuía cerca de
30 colaboradores, consolidando-se como fornecedora de soluções tecnológicas na area
de telecomunicações, para as operadoras de telefonia da região Sul do pais.
Com o processo de privatização na area de telecomunicações em meados da
década de 90, a Digitro enfrentou o período mais turbulento de sua história. Todavia,
esse fato levou a busca por novos produtos e mercados. Hoje a empresa produz
hardware, software e serviços para o mercado de telecomunicações, sob o formato de
soluções customizadas, que variam de acordo com o tamanho, complexidade e
segmento do cliente. 0 Quadro 2 apresenta os mercados, as soluções pertinentes a
eles e as suas características:

Mercado

Solução

PABX

Corporações

Redes
Convergentes

EasyCall

Operadoras

Mensageria
SoIS de
URA
Inteligência
Policial

Segurança Publica
Centro de
Operações

Caracteristicas
Com uma grande variedade de recursos e facilidades tecnologicamente avançadas, esta
solução oferece o que hi de mais moderno em comunicações privadas, permitindo integrar
em uma (mica plataforma, várias aplicações para a sua empresa por meio de módulos de
serviços. Possui conectividade com ramais moveis (wirelless), conferindo mobilidade aos
usuários desses ramais, possuindo ainda a conectividade com avançados terminais IP
Este solução permite que todos os sites de uma empresa sejam interligados, constituindo
uma rede corporativa utilizando as tecnologias VolP e VoFR para integrar voz e dados em
um único meio de transmissão. Destinado para empresas dos mais diversos segmentos e
porte, a sofa conta ainda com o recurso de gerência e supervisão de links e interfaces
da rede, que possibilita a configuração, monitoramento e avaliação de desempenho destes,
englobando facilidades como a visualização da banda ocupada por voz e por dados e o
tráfego na rede corporativa, gerando um histórico de informações que contribuem para a
tomada de decisões como mudanças na topologia, upgrades nos links, entre outros.
Integrada ao PABX, esta 6 uma solução Heidi/el e modular adequada is necessidade de
uma gama de empresas de diferentes portes e atividades económicas que fazem uso do
Call Center, podendo contar com sofisticados recursos de gravação, URA, relatórios,
discagem outbound entre outros, bem como realizar a integração com sistemas
corporativos. Desta forma, oferece a possibilidade de melhorar o relacionamento com seus
clientes, ampliar o nível de fidelização com seu público-alvo e melhorar o desempenho nos
serviços prestados.
0 SPM, também conhecido como Sistema de Caixas Postais, disponibiliza facilidades de
armazenamento de Mensagens de voz e fax associadas ao terminal telefônico. E um
sistema de alto desempenho, com sofisticadas funçpes de telefonia e computação.
Proporciona a criação de operações automatizadas como: Teleaviso; Interceptador
Automático; Serviço de Apoio ao Técnico; Tele-despertador; Flora Certa; Previsão do
Tem_po; Atendimento automático; dentre outras.
Soluções compostas por plataformas de telecomunicações e softwares aplicativos
baseados em inteligência artificial, voltadas a otimização dos recursos institucionais,
dotando-os de ferramentas capazes de analisar grandes volumes de dados, de diversas
formas e origens e apresentar diagnósticos rápidos para auxilio a tomada de decisão. Soluções compostas por plataformas de telecomunicações e softwares voltados para
implementações de centros de atendimento (emergenciais ou não), capazes de oferecer
agilidade e gestão efi ciente do serviço, por parte da instituição.

Quadro 2: Soluções oferecidas pela Digitro
Fonte: Pfleger (2006, p.60)
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Na empresa ainda existem novas unidades de

negócios

em fase de

estruturação, que pelo fato de ainda não estarem em pleno funcionamento, optou-se

pela manutenção do sigilo sob tais negócios.
Sediada em Florianópolis, a empresa possui filiais nas cidades de Sao Paulo, Rio
de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Ribeirão Preto. Além
disso, possui uma rede de mais de 115 Representantes Comerciais e 70 Credenciados
Técnicos espalhados por todo território nacional. Em 2003, a empresa decidiu entrar no
mercado internacional,

e

desde

então,

foram

estabelecidas

parcerias com

representantes locais, responsáveis pela divulgação e comercialização de seus
produtos em mais de nove países da América Latina e Africa.
Além

disso, a Digitro coleciona alguns

números

expressivos,

conforme

informações retiradas de seu web-site e Intranet, onde hoje:

Mais de 3.000.000 de pessoas usam serviços baseados em soluções Digitro por
dia, totalizando mais 90.000.000 acessos por mês.
•

A planta Digitro em Call Centers de operadoras corresponde a aproximadamente
30% de todas as posições de atendimento instaladas neste segmento no Pais.

•

São mais de 55.000 portas instaladas em operadoras, distribuídas entre
entroncamento, posições de atendimento, Unidades de Resposta Audível (URA)
e Unidades de Gravação e Monitoração. Essas plataformas processam cerca de
6.000.000 de transações/dia.

•

Já são mais de 14 mil alunos matriculados nos cursos Ensinare, disponibilizados
gratuitamente no portal da empresa.

•

Segundo a Revista INFO Exame, a Digitro esta entre as 200 maiores empresas
de tecnologia do Brasil, sendo a 10 0 Empresa do setor de software no critério
Excelência Empresarial.

•

Possui aproximadamente 3.000 clientes cadastrados, um faturamento anual na
faixa dos R$ 75 milhões e uma taxa de crescimento anual da ordem de 30%.
Estes números colocam a empresa posicionada como uma grande e emergente

provedora de soluções no segmento de telecomunicações do Brasil.
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4.1.1 Estrutura organizacional

No que tange à estrutura adotada pela organização, a mesma caracteriza-se
como sendo funcional, que segundo Rumnnler e Brache (1992) consiste numa visão
vertical da organização, onde as atividades de uma mesma area técnica ou de
conhecimento são agrupadas em uma mesma unidade administrativa.
Além do Conselho de Administração composto pelos 3 sócios, a empresa é
administrada pela sua Diretoria Executiva, composta por 1 Presidente, exercendo este
o papel de coordenar a Diretoria Executiva, garantindo um trabalho harmônico entre
seus membros. Ainda são membros da Diretoria Executiva as seguintes Vicepresidências: Administração e Finanças, Tecnologia, Comercial e de Marketing e
Negócios Institucionais.

A primeira tem a função de propor estratégias de atuação para as areas de
Administração e da Qualidade, Financeira, de Negócios Segurança Pública, Orçamento

e Controle, de Planejamento e Sistemas de Informação e de Negócios Internacionais.
Já a Vice-presidência de Tecnologia, tem a função de propor estratégias de atuação
para as areas de Prospecção Tecnológica, Negócios com Operadoras de Serviços de
Telecomunicações, de Fabricação e Logística, Desenvolvimento de Produtos e Projetos
e Serviços,

A Vice-presidência Comercial e de Marketing tem a função de propor estratégias
de atuação para as areas de Negócios com Corporações (clientes em geral) e de
Gestão Comercial e de Marketing. Por fim, a Vice-presidência de negócios Institucionais
propõe as estratégias de atuação para as areas de Negócios com Instituições (Governo

e suas entidades, Confederações e Federações Setoriais, Autarquias e Bancos).
0 organograma disponibilizado no Apêndice 2, além de demonstrar a hierarquia

na qual as areas estão estruturadas, define as atribuições de cada uma delas. No
decorrer do trabalho, serão citadas algumas areas, onde em consulta ao organograma
apresentado, obtêm-se informações complementares para a compreensão deste
estudo.
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4.1.2 Sistemas de Informação

Para organização dos dados da empresa, bem como para a melhor integração e
andamento das operações de todas as áreas, a Digitro utiliza dois sistemas de
informação: o TICO e o EMS.

Tecnologia da Informação e Conhecimento Integrado (TICO) é um sistema
desenvolvido internamente, disponibilizado em módulos na Intranet, cujo objetivo é
disseminar a informação de maneira integrada na organização. Nele, destacam-se os
módulos: Ficha de produto, Clientes, Contratos, Automação de Vendas (SFA),

Informação Técnica (IT), Propostas, Registros de Aberturas de Chamados (RAC),
Registros de Assistência Técnica (RAT), dentre outros.
Já o sistema Enterprise Management System (EMS) é um sistema ERP adquirido
no mercado, também composto de diversos módulos, dentre os quais se destacam:
Finanças (contabilidade, contas à pagar e receber), Manufatura (engenharia e
produção), Materiais (estoque e compras) e Distribuição (faturamento e obrigações
fiscais). Tais sistemas integrados buscam prover maior organização e acessibilidade

aos dados da organização, possibilitando conseqüentemente, maior agilidade e
assertividade nas rotinas de trabalho da empresa.

4.2 Sistema de Gestão da Qualidade
Não obstante aos conceitos de qualidade apresentados no capitulo 3, para a
Digitro, "qualidade 6 produzir produtos e serviços que atendam ás necessidades
contratadas pelo cliente, com a rentabilidade necessária para o crescimento do
negócio" (DIGITRO, 2006, p. 9). Desta forma, através do atendimento aos requisitos

das normas ISO 9001:2000 e TL 9000, de seus responsáveis, de sua documentação e
ações de acompanhamento, a Digitro estabelece, implementa e mantém seu sistema
de gestão da qualidade, na busca da melhoria continua de seus produtos, serviços e/ou
processos, com vistas à plena satisfação de seus clientes.

57
4.2.1 — Normas da Qualidade

A Digitro iniciou em 1992, a implantação do Programa da Qualidade. Em 1996, a
empresa optou por certificar seu sistema de gestão da qualidade com a norma ISO
9001, tornando-se a la empresa em Florianópolis a obter tal certificação, habilitando a

empresa para atuar em muitos mercados. Esta norma, de validade internacional,
representa um conjunto de requisitos que visa garantir a melhoria continua do sistema
de gestão da qualidade e atesta a capacidade da organização em atender aos
requisitos dos clientes e conseqüentemente a satisfação destes. 0 trabalho de
implantação da ISO 9001 foi totalmente preparado e conduzido internamente, isto 6,

sem consultoria externa. Por isso, a empresa é mencionada pela Fundação Vanzolini
(FCAV), a certificadora externa, como exemplo positivo de implantação.

Ao verificar as tendências mundiais de gestão da qualidade para a indústria de
telecomunicações, a Digitro identificou na TL 9000 uma ferramenta importante para o

aprimoramento do seu sistema de gestão da qualidade.
Complementar à ISO 9001, a TL 9000 é uma norma facilitadora para a gestão da
qualidade, pois baseado na experiência de grandes empresas do setor de
telecomunicações, define os requisitos do sistema de gestão da qualidade para projeto,

desenvolvimento, produção, entrega, instalação e manutenção de produtos: hardware,
software e serviços. Porem, tão ou mais importante que esses requisitos, a TL 9000

também orienta a criação de medições baseadas em desempenho, que quantificam a
confiabilidade e o desempenho da qualidade dos produtos e serviços. Além da redução

de custos das não-conformidades, as medições possibilitam diminuir ainda mais a
perigosa distância entre a qualidade imaginada e a qualidade real, permitindo também a
comparação entre os sistemas Digitro a padrões mundiais.
Com tal certificação, a empresa objetiva o aprimoramento continuo de um
sistema de gestão da qualidade especifico para a indústria de telecomunicações, bem
como a definição de padrões mundiais de qualidade, a melhora no relacionamento
entre clientes e fornecedores e a redução de custos. Em novembro de 2006, através de
auditoria externa, também realizada pela Fundação Vanzolini, a Digitro obteve a
certificação da norma TL 9000, tornando-se a primeira empresa de capital 100%

brasileiro a obter tal certificação.
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4.2.2 — Responsabilidades e atribuições
Para que um sistema da qualidade funcione independentemente da organização
que este esteja implantado, o mesmo precisa ser gerido, e para tal, precisa que existam
responsáveis para realização desta gestão. Na Digitro este fato não é diferente, e este
tópico busca descrever os responsáveis pelo sistema de gestão da qualidade da

empresa e as suas atribuições dentro deste sistema. Neste sentido, o Quadro 03
apresenta as Areas relacionadas com o sistema da qualidade em todos os níveis e as
suas respectivas atribuições:

CPGQ

DAQ

GAD

SDQ

V Aná lise periodica e monitoração do Sistema da Qualidade;
V Análise de relatórios de auditorias e determina - o de a ões reventivas e corretivas.

✓ Definição de estratégias e gestão de todas as atividades relativas ao programa da
qualidade;
V Acompanhamento das pesquisas destinadas A aferição do grau de satisfação dos
clientes Digitro e o desempenho de seus produtos;
V Planejamento e obtenção de meios e recursos, de forma a melhorar continuamente a
• ualidade, a eficiência e a rodutividade;
V Atividades administrativas, da qualidade em geral;
Re resentante da Dire do.
✓ Suporte para implantação de normas destinadas a aferir a qualidade e produtividade
dos produtos e serviços;
✓ Suporte e desenvolvimento de atividades relativas ao programa da qualidade;
V Normatização de documentos e processos;
s, Suporte ao desenvolvimento de sistemas buscando a integração dos módulos
utilizados por cada Area de forma a otimizar o fluxo de informações nos diversos
pontos do processo, além da realização de auditorias em sistema;
✓ Desenvolvimento de atividades relacionadas à organização e métodos como estudo

de arranjo fisico, sinalização, programa jornada de idéias, etc.
Quadro 03: Estrutura das áreas da qualidade
Fonte: Digit.° (2006, p. 26)

A Comissão Permanente para Garantia da Qualidade (CPGQ), trata-se de uma
comissão responsável pela implementação do programa da qualidade e melhoria da
eficácia do sistema de gestão da qualidade. Além de representantes de várias Areas,

tem nas suas reuniões, que ocorrem bimestralmente, a participação do Representante
da Direção e de um Diretor.
•

Designado pela diretoria, é o Gerente Administrativo o Representante da Direção.

• Este busca assegurar que os requisitos das normas ISO 9001:2000 e TL9000 sejam
implementados e mantidos. Para tal, coordena as reuniões da CPGQ, encaminhando
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assuntos para pauta e verificando ações preventivas e corretivas. 0 Representante da
Direção tem autoridade para que, independentemente de suas outras funções, possa

assegurar a implementação e observação dos procedimentos da Qualidade.
Cabe à Diretoria Administrativa e da Qualidade definir a política da qualidade e
administrar os recursos disponíveis para a manutenção do sistema da qualidade. No
que tange à política da qualidade da empresa, a mesma é definida da seguinte forma:
DO CLIENTE: a alta direção, colaboradores e parceiros
comprometidos na permanente BUSCA PELA EXCELENCIA no cumprimento
dos requisitos contratados, respeitando aquele que faz uso de nossas soluções
SATISFAÇÃO

e serviços. (DIGITRO, 2006, p. 9)

Tal política é divulgada internamente através de painéis e placas instaladas em
pontos estratégicos da empresa, nos Manuais da Qualidade e de Integração, e no
TICO, além de ser apresentada aos novos colaboradores em treinamento introdutório,

de forma a fazer com que todo colaborador entenda seu conceito e a aplique no seu
dia-a-dia desde o seu ingresso na empresa.
Quanto á definição dos objetivos e planejamento da qualidade, na Digitro, estes
ocorrem de forma descentralizada, sendo que as áreas definem seus objetivos e formas
de acompanhamento. Por exemplo, quando são definidas especificações técnicas para
determinado produto (hardware ou software), a própria área de engenharia é que fi ca
responsável por verificar se o produto atende ao que foi planejado em termos de

requisitos da qualidade.
Já no caso de inclusão de novas atividades ou processos, bem como da
alteração destes, as diferentes areas da empresa solicitam à area Suporte e

Desenvolvimento da Qualidade apoio para o planejamento e a definição de objetivos da
qualidade. Além disso, a TL 9000 estabelece a necessidade de definição de objetivos
específicos para cada uma das medições aplicáveis ao escopo de certificação da
Digitro. Nesse caso, eles são acompanhados pelo grupo de gestores das medições,

designados pela empresa para o monitoramento de tais indicadores.
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4.2.3

—

Documentação da Qualidade

No que se refere A documentação da qualidade, cada documento está vinculado
direta ou indiretamente a um requisito das normas ISO 9001:2000 e TL 9000. Neste
sentido, o sistema da qualidade da empresa está documentado através do Manual da
Qualidade, do Manual de Medições, dos Procedimentos, Resoluções, Informativos,
Cartilhas e Instruções Operacionais, do Manual de Integração e dos respectivos
Registros, objetivando assegurar que os produtos Digitro estejam em conformidade
com os requisitos de qualidade determinados. A Figura 11 representa hierarquicamente
a forma com que a documentação da qualidade esta estruturada na empresa:

Figura 11: Documentação do Sistema da Qualidade
Fonte: Digitro (2006, p. 11)

Toda a documentação que compõe o sistema da qualidade está disponível no
TICO, no modulo Kit-Qualidade. A Figura 12 representa a interface da Intranet na qual a
documentação da qualidade fica disponível para acesso de todos.
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Fonte: www.digitro6.datcom.br

Tais documentos são controlados de forma que antes de sua emissão, sejam
aprovados, analisados criticamente

e atualizados, devendo ser observados os

requisitos das normas ISO 9001:2000 e TL9000.

4.2.4 Ações de acompanhamento
Por fim, com o enfoque no monitoramento e controle do sistema de gestão da
qualidade da empresa, bem como na identificação de oportunidades de melhorias,
surgem as ações de acompanhamento da qualidade, as quais são realizadas através
das Auditorias Internas e Externas, pelo mecanismo de Registros de Ocorrências e pelo
Programa Jornada de Idéias.
Conforme apresentado no capitulo de fundamentação teórica,

é importante

ressaltar que para que o sistema da qualidade de qualquer organização seja e fi caz, é
preciso o envolvimento direto da alta administração da empresa, bem como

o

comprometimento de toda a organização para com a qualidade. Neste sentido, as
ações de acompanhamento da qualidade contam com a participação todos os

colaboradores, conforme sera abordado nos tópicos 5.24.2 e 5.2.4.3.
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4.2.4.1 — Auditorias da Qualidade

No que tange as Auditorias, estas possuem como objetivo verificar a
conformidade dos processos da empresa com os requisitos das normas da qualidade
em que empresa é certificada. Anualmente é contratada uma auditoria externa, sendo
esta realizada pela Fundação Vanzolini (FCAV) nos últimos anos. Neste caso, o
objetivo da empresa é manter as certi ficações ISO 9001 e TL9000, seja através das
auditorias de acompanhamento ou de re-certificação.
Para as auditorias internas, a Digitro mantém e capacita constantemente uma
equipe de nove auditores internos, formada por colaboradores de diferentes areas da
empresa. Esta equipe, além de disseminar a cultura da qualidade pela organização,
tem a função de executar tais auditorias, as quais se realizam bimestralmente,
conforme cronograma estabelecido pela empresa. A escolha dos processos a serem
auditados, é realizada pela Gerência Administrativa em conjunto com a area de Suporte
e Desenvolvimento da Qualidade, as quais baseiam suas decisões através da política
da qualidade, dos resultados de auditorias anteriores, bem como da avaliação de ações
corretivas e preventivas provenientes da analise dos resultados do mecanismo de
Registro de Ocorrências (RO).

4.2.4.2— Registros de Ocorrências

Em 2005 a empresa buscou a reestruturação e padronização do processo para
cadastro, acompanhamento e consulta dos registros de ocorrência, objetivando detectar
pontos de melhoria através da mensuração da reincidência dos problemas e custo do

retrabalho. Conhecido na empresa como RO, o Registro de Ocorrências é um
mecanismo disponível na Intranet da empresa, onde qualquer colaborador pode
informar à area de Suporte e Desenvolvimento da Qualidade as seguintes ações:
Ação preventiva (AP):

Ação tomada face a identificação de uma não-

conformidade potencial, visando eliminar ou reduzir a possibilidade de ocorrência
desta;
b)

Melhoria continua (MC): Ação realizada para melhorar um produto, processo,

procedimento, sistema ou estrutura, e que seja de possível mensuração dos
resultados em desempenho, agilidade ou outros ganhos para a área ou empresa.
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c)

Não-conformidade (NC): Ocorre quando um produto, processo, sistema ou

estrutura possui um desvio do requisito ISO, TL ou de um procedimento interno.
Quando o RO for classificado como sendo uma não-conformidade, poderão
ocorrer as seguintes tratativas:

a)

Disposição: Ação tomada pelo(s) envolvido(s) para resolver, de imediato, o
problema detectado.

b)

Ação corretiva: Ação tomada face à detecção de uma não-conformidade

existente, visando eliminar ou reduzir a possibilidade de reincidência dessa.
c)

Verificação: Ação realizada pela SDQ para verificar se a ação corretiva adotada

eliminou a reincidência do problema.
Responsável pela gestão deste mecanismo, a equipe da SDQ apoia-se sobre os

pressupostos das ferramentas teóricas para analisar de forma precisa as ocorrências
registradas, bem como dar a devida tratativa a estas, no sentido de identificar as suas
causas e evitar que o problema relatado não venha ser reincidente. 0 Anexo 03
representa o fluxo do processo de registro de ocorrências para não-conformidades.

4.2.4.3— Programa Jornada de Idéias
Com o enfoque mais participativo e informal, o Programa Jornada de Ideias,
conhecido na empresa como PJI, é a oportunidade que 6 colaborador tem de expor
suas idéias e participar efetivamente do processo de melhoria continua da empresa.
Através do PJI, todos os colaboradores podem enviar idéias que visem melhorar os
processos, produtos e o dia-a-dia da empresa em geral, em qualquer área de atuação.
Responsável pela gestão do programa, a área de Suporte e Desenvolvimento da
Qualidade recebe, pré-avalia e de acordo com o tema, encaminha as idéias para

análise de avaliadores específicos. Esta equipe também é responsável pelo controle do

vencimento dos prazos e pelo acompanhamento da implantação das idéias aprovadas.
No final de cada ano, em votação aberta para toda empresa, as melhores idéias são
escolhidas e premiadas
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E

desta forma que a Digitro estabelece, implementa e mantém seu sistema de

gestão da qualidade, cujo foco principal é garantir ao mesmo tempo a satisfação do
cliente e a rentabilidade do negócio. 0 Anexo 04 ilustra, sob o enfoque da hierarquia de

processos apresentado na etapa de fundamentação teórica, de que forma o processo
da qualidade esta estruturado na empresa.
Conforme apresentado na etapa de fundamentação teórica, são diversas as
abordagens que defendem a necessidade de focar os processos como forma de
propiciar a melhoria do desempenho organizacional. Neste contexto, como balizadora
do sistema de gestão da qualidade da Digitro, a norma ISO 9001:2000 complementa tal
colocação ao afi rmar que para uma organização funcionar de forma eficaz, ela tem de

identi fi car e gerenciar diversas atividades interligadas.
Ainda segundo esta norma, a aplicação de um sistema de processos em uma
organização, junto com a identificação, interações destes, e sua gestão, pode ser
considerada como a "abordagem de processo". Uma vantagem da abordagem de
processos é o controle continuo que ela permite sobre a ligação entre os processos
individuais dentro do sistema de processos, bem como sua combinação e interação.
Quando usado em um sistema de gestão da qualidade, esta abordagem enfatiza a
importância de:

a)

Entendimento e atendimento dos requisitos;

b)

Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado;

c)

Obtenção de resultados de desempenho e eficácia dos processos; e

d)

Melhoria continua dos processos baseados em medições efetivas.
Neste sentido, o próximo tópico entra a fundo na identificação, interação e no

mapeamento dos macro-processos da Digitro, buscando viabilizar uma visão integrada

da organização.
4.3 Visão sistémica da organização
Por ser uma empresa de tecnologia, a Digitro necessita estar em constante

aperfeiçoamento, para atender as demandas dos clientes e do mercado. Dentro de todo
o contexto apresentado até então, para que a empresa continue inovando e garantindo
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a qualidade de seus produtos e serviços, esta deve ter seus processos bem definidos e
estruturados.

Desta forma, este tópico busca responder ao restante dos objetivos específicos
desta pesquisa, onde ao utilizar-se dos conceitos apresentados na fundamentação
teórica, especialmente no capitulo 4 deste trabalho, foram identificados os macro-

processos da empresa, estabelecida a interação existente entre eles, bem como

realizado o mapeamento dos macro-processos produtivos da organização, definindo um
fluxo lógico para o negócio da empresa. Tudo isto, apresentado em uma seqüência
para possibilitar, ao final deste tópico, a compreensão de estabelecimento da visão
sistêmica da organização.

4.3.1 Identificação dos macro-processos
Dentro do contexto acima apresentado, para a

identificação dos macro-

processos da empresa, procurou-se classificá-los em produtivos e de apoio. Como o

objetivo maior deste trabalho é estabelecer um mapa que represente o fluxo para os
negócios da empresa e definir uma figura que represente a visão sistémica desta, foi

dada uma maior atenção aos macro-processos produtivos, identificando suas entradas
e saídas, bem como seus responsáveis e finalidades. Conforme dito acima, a interação

existente entre eles, como também seus

mapeamentos, serão os assuntos dos

próximos tópicos.

4.3.1.1 Macro-processo Comercial
Tendo como responsável o Vice-presidente Comercial e de Marketing, este
macro-processo tem por objetivo a concretização das vendas, partindo da prospecção
até a assinatura do contrato.
0 macro-processo comercial possui como entrada (input) o desejo do cliente em
adquirir alguma solução oferecida ao mercado pela Digitro, ou então, a própria
empresa, através de sua rede de representantes comercias e/ou consultores comercias,
procuram possíveis clientes na busca de iniciar alguma negociação. Como saída
(output), temos a assinatura do contrato pelo cliente, Claim etapa deste macroprocesso no fluxo do negócio da empresa. Por mais que a saída deste macro-processo

66
seja a assinatura do contrato, vale ressaltar que neste macro-processo, ainda existem
outros resultados de seus subprocessos que servem como input para outros macroprocessos. Destaca-se a atividade de geração de Ordem de Produção (OP), a qual sera
apresentada no momento da construção do fluxo do negócio da empresa. A Figura 13
ilustra o que foi descrito acima.

Clientes

OP / Contrato assinado

Figura 13: Macro-processo comercial: entrada, transformação e saida.
Fonte: Elaborado pelo autor

Vale ressaltar que para a obtenção destas informações, além da análise dos
procedimentos 014, 031 e 044, da Instrução Operacional 005, bem como do material de
capacitação em vendas da empresa, também foram consultados, em conversas
pontuais, os Supervisores de Planejamento de Vendas, de Pré-Contratação e Auditoria
e de Propostas.

4.3.1.2 Macro-processo de Desenvolvimento

Tendo como responsável o Diretor de Desenvolvimento, este macro-processo
tem como objetivo desenvolver hardwares e softwares que atendam aos requisitos dos
clientes e do mercado em geral, bem como a realização da integração destes sob o
formato de soluções customizadas.
Ao levar em consideração o fluxo de negócios da empresa, o macro-processo de
desenvolvimento tem como entrada a circulação de OP de soluções que ainda não
foram comercializadas. Vale ressaltar que pelo fato da Digitro comercializar soluções
on-demand e para diversos segmentos de mercado, é constante a necessidade de

"customização" das plataformas e dos softwares nela instalados, em termos de
capacidade e/ou funcionalidades dos aplicativos.
Ainda como entrada, tem-se o estudo de análise de mercado realizado pelo
Marketing, para os casos de desenvolvimento de novos produtos, bem como o registro
de providência complementar, atividade realizada pela area de Serviço de Suporte ao
Cliente, cujo objetivo é corrigir falhas nos equipamentos ou softwares, relatadas através
das reclamações dos clientes da empresa.
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Como saída, têm-se as novas 'releases' de softwares, bem como novas versões
de cartões. Todos testados e homologados e com documentação pertinente já
elaborada e arquivada. A Figura 14 ilustra o que foi descrito acima.

Projeto do Produto
Providência Complementar

Testado e documentado

Estudo de mercado (produto novo)

Figura 14: Macro-processo de desenvolvimento; entrada, transformação e saída.
Fonte: Elaborado pet, autor

Para a obtenção de tais informações, foram consultados os procedimentos 02
024, 025, 035 e 052, bem como houve uma conversa informal com um coordenador de

projetos atuante na area de hardware e um analista de sistemas atuante na area de
desenvolvimento de softwares.

4.3.1.3 Macro-processo de Manufatura
Tendo o Diretor de Fabricação e Logística como autoridade máxima, este macroprocesso tem como finalidade produzir a solução contratada pelo cliente no prazo

estabelecido no cronograma de produção.
Como entrada para este macro-processo, tem-se as informações provenientes
da etapa de geração de OP que não necessita etapas de desenvolvimento. Vale
ressaltar que, conforme solução comercializada, o tempo para o despacho do
equipamento pode variar, conforme apresentado no Quadro 04:
Sk-

14

Equipa m-e n, tos

Ce

...

a data

a:la*''il.ptimar

NGC Office

Conta-se 15 dias (incluindo finais de semana e feriados);

NGC Corporate e Evolution

Conta-se 30 dias (incluindo fi nals de semana e feriados);

NGC Evolution E

Conta-se 40 dias (incluindo finais de semana e feriados);
Conta-se 45 dias (incluindo finais de semana e feriados).

NGC Evolution ES
Tipo

Hardware

Prazo (a partirda data que41 p ara 0 -Oiatema)
Conta-se 10 dias (incluindo finais de semana e feriados);

Software
Conta-se 10 dias (incluindo finais de semana e feriados) ou 05 dias 'Reis.
Quadro 04: Tempo para despacho
Fonte: Elaborado pelo autor
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Conseqüentemente, como saída deste macro-processo, tem-se o despacho do
equipamento para que a entrega seja realizada.

Figura 15: Macro-proces; o de manufatura: entrada, transformação e saida.
Fonte: Elaborado pelo autor

Para que estas informações fossem coletadas, além de analisar os
procedimentos 02, 04, 07, 034, 051, 055 e 061 e as instruções Operacionais 001, 002,
005 e 006, ainda foram realizadas conversas pontuais com os Supervisores das
seguintes areas: Estruturas, Compras, Almoxarifado, Testes de Cartões

e

Equipamentos, e por último, de Expedição.

4.3.1.4 Macro-processo de Suporte ao Cliente

Tendo como responsável o Diretor de Projetos e Serviços, tal macro-processo
tem como finalidade deixar a solução entregue ao cliente em pleno funcionamento, bem
como prover a ele todas as informações necessárias para a completa e precisa
utilização das soluções adquiridas.
A entrada deste macro-processo é a informação de que o equipamento foi
despachado para entrega no cliente. Como saída, tem-se a solução em funcionamento
no site do cliente, conforme contratado.
Uma vez instalada e em funcionamento, a Digitro para manter a satisfação dos
clientes, mantém em sua estrutura organizacional, areas que objetivam atender aos
clientes em caso de reclamações, bem como areas que pró-ativamente, estabelecem
contatos periódicos com eles para monitorar a sua satisfação. Além disso, o portal da
empresa possui areas restritas para os clientes, cujo objetivo é estabelecer mais um
canal de contato.
Solu
ção em funcionamento

Informação de Despacho
Figura 16: Macro-processo de suporte ao cliente: entrada, transformação e saida
Fonte: Elaborado pelo autor
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Já para a obtenção de informações para este macro-processo, foram analisados

os procedimentos 09, 011, 022 e 028 e a Cartilha 01. Além disso, foram realizados
contatos com um funcionário da Area responsável pela realização da implantação e
com um supervisor da área serviço de Suporte ao Cliente.

4.3.1.5 Macro processo de Apoio
-

Este macro-processo é aquele que retitle todos aqueles processos que fazem
uso dos recursos da organização, para gerar resultados de fi nidos, em apoio aos
processos acima identificados. Conforme citado anteriormente, não é objetivo deste
trabalho descreve-lo, nem de fi nir a interação existente entre ele e os outros macroprocessos, tendo em vista que, por mais que impacte no resultado global da
organização e auxilie os macro-processos produtivos da empresa, este não atua

diretamente na produção de valor para os clientes.
Para exemplificar a hierarquização do Macro-processo de Apoio, foram
identi fi cados os seguintes processos na Digitro: Administrativo, Recursos Humanos,
Financeiro, Marketing, Tecnologia da Informação, Informática, Qualidade, Controladoria,
dentre outros. Acredita-se que ao identificar tais processos, possa compreender a forma
como estes apoiam os macro-processos de negócio da empresa. Desta forma, estes
foram os macro-processos identificados na Digitro Tecnologia Ltda..

4.3.2 Interação antra os macro processos da empresa
-

Uma vez identificados os macro-processos de negócio da empresa, com suas
respectivas entradas e saídas, finalidades e responsáveis, o proximo passo deste
trabalho consiste em estabelecer um mapa da organização, identificando a interação
existente entre tais macro-processos.
Conforme abordado na etapa de fundamentação teórica, ainda hoje, existem
organizações que fundamentam sua administração através da análise ou entendimento

das coisas em partes separadas, dificultando o contato entre as diversas áreas da
empresa. Caracterizada por possuir uma estrutura organizacional funcional e por ter
nesta um número considerável de áreas, a Digitro necessita estabelecer uma visão
integrada de suas atividades, para que as Areas possam compreender a sua
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importância no fluxo dos negócios da organização, conscientizando-se de que suas
ações impactam diretamente nos resultados das areas seguintes, e por conseqüência

disto, no resultado final do que se oferece ao cliente. Desta forma, a Figura 17 ilustra os
macro-processos identificados, já com a indicação do relacionamento existente entre
eles:
INTERAÇÃO ENTRE OS MACRO-PROCESSOS
Client.
(mercado)

Comercial

Suporte

Desenvolvimento

......

-4=
Figura 17: Interação entre os macro-processos da Digitro
Fonte: Elaborado pelo Autor

Esta visão da figura acima, ajuda a compreender a interação existente entre os
diversos macro-processos da organização. Acredita-se que com o estabelecimento de
tal interação, tem-se o conhecimento do fluxo das informações existentes entre eles.
Através da hierarquização destes, o próximo tópico tem como objetivo desenvolver um
fluxo dos negócios da empresa, e por fi m, ao compilar todas as informações recolhidas,
estabelecer uma visão sistêmica da organização.
4.3.3 Fluxo dos processos de negócio

Com o objetivo de descrever o fluxo dos negócios da empresa, este tópico busca
apresentá-lo e representa-lo graficamente através da elaboração de um fluxograma.
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Para tal, conforme abordado em tópicos anteriores, para a precisa identificação e
classificação dos macro-processos produtivos, estes ainda foram subdivididos
hierarquicamente em processos, subprocessos, atividades e, até ao nível de tarefas em
alguns casos.

Para a melhor compreensão do fluxograma, sett feita uma descrição das figuras
com •as suas respectivas

indicações,

bem como serão identificadas as áreas

responsáveis pela realização das atividades evidenciadas. Mais uma vez, vale ressaltar

que foram evidenciadas as etapas que de fato geram valor para o que se oferece aos
clientes e não aquelas que as apóiam.
Desta forma, em resposta aos últimos objetivos específicos deste trabalho,
seguem abaixo a apresentação do fluxo dos negócios da Digitro, bem como a
elaboração de uma visão sistêmica da organização.

4.3.3.1 0 flux°
0 inicio ou entrada do fluxo dos negócios da Digitro, como quase em todas as
organizações, é o desejo do cliente em adquirir aquilo que ele necessita ou então as
informações que o próprio mercado oferece, para os casos de vendas ativas. Para tal,

ao desmembrar o macro-processo comercial da empresa, percebe-se a presença de
três processos: Vendas, Suporte Técnico e Suporte Comerciat
0 primeiro subdivide-se naquelas atividades que fazem a ponte entre o cliente e

a empresa. Tais atividades são realizadas pelos escritórios regionais através dos
consultores comerciais. Além da prospecção de vendas (primeira atividade realizada), é
neste processo que são identificadas as necessidades (requisitos) dos clientes, e em
caso de negociação de soluções de mercado (não customizadas), as propostas são
elaboradas. Nos casos em que há a necessidade de uma elaboração de propostas
complexas, as regionais enviam a solicitação de abertura de Instrução Técnica (IT),
servindo esta, de entrada para o próximo processo do macro-processo comercial.

Possuindo como a entrada a solicitação de abertura de IT, o processo
denominado de Suporte Técnico, tem como objetivo principal analisar os requisitos dos
clientes identificados nas vendas e traduzi-los em especificações técnicas para a
elaboração das propostas comerciais. Tal processo existe, face á complexidade
tecnológica das soluções comercializadas pela empresa. Como saída, tem-se as
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informações provenientes da IT, que irão subsidiar a elaboração das propostas a serem

realizadas no próximo processo.
Neste sentido, o processo Suporte Comercial cuja entrada é a solicitação da
elaboração de proposta vinda do processo apresentado anteriormente, tem por objetivo
apoiar os escritórios regionais, através da operacionalização da venda. Tal processo
subdivide-se em Propostas, Pré-contratação e Auditoria, e Contratos. Dentre as saídas
deste processo, destaca-se a atividade de geração de Ordem de Produção (OP),
realizada no subprocess° de Pré-contratação e Auditoria, cujo objetivo é transmitir para
toda a organização as especificações da venda, iniciando ou o macro-processo de
Desenvolvimento ou o macro-processo de Manufatura, dependendo da solução que
está sendo comercializada, bem como o macro-processo de Suporte ao Cliente. Neste
subprocesso ainda ocorrem as atividades de auditoria das propostas elaboradas e de
geração de SOP, que se aprovada pela Diretoria, dá inicio à etapa de geração da OP. A

Figura 18 representa o que foi descrito acima, identificando as atividades-chave do
macro-processo comercial e seus respectivos responsáveis,
Entrada

FLUXO DO NEGÓCIO

Desejo do Cliente 1
)4ercado (0)

MACRO-PROCESSO COMERCIAL
Prorpecçao comercial (1)

Identificação e análise
dos requisitos dos
clientes (1)

TICO - Módulo de IT

EMS

-

Módulo Engenharia

Miss de IT (2) I—

Elaboragão da
Proposta (1.3)
TICO - Mdctalo de Propostas

Cod:ram* lo da
proposta e
Solicitação de OP (4)

TICO - Wale de OP

Amos envolvida
0-ChenW
1-Regionais
2-PCT

3-PRC
4-PCA
5-CCO
Gráfico 01: Fluxo macro-processo comercial
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Conforme apresentado na figura anterior, a atividade de geração de OP serve
tanto como entrada para o macro-processo de desenvolvimento, quanto para o macroprocesso de manufatura, variando conforme solução que esta sendo negociada com o
cliente. Como o objetivo é descrever o fluxo completo do negócio, neste momento sera
apresentada a forma como o macro-processo de desenvolvimento se desmembra no
fluxo de negócios da organização. O conector de pagina identificado com a letra "A" na
Figura 19 representa o inicio deste macro-processo, que somente se envolve no fluxo
de negócios da empresa, nos casos em que estão sendo negociadas soluções que
atendam a determinadas necessidades especificas de um cliente até então não
desenvolvidas, conhecidas como "soluções customizadas".
Pelo fato da empresa comercializar soluções que exigem, em sua grande
maioria, a integração entre hardwares e softwares, e que estes, para serem produzidos
pela empresa e manipulados pelos clientes, precisam estar devidamente testados e
documentados, neste macro-processo foram identificados os seguintes processos:
Entrada e Planejamento de Projeto; Execução e Controle de Projeto; Saida e Validação
de Projeto; e Documentação de Projeto;
0 processo de Entrada e Planejamento de Projeto, conforme o próprio nome

representa, divide-se nos subprocessos Entrada de Projeto e Planejamento de Projeto.
No primeiro, com base nas informações geradas na OP, as areas de desenvolvimento
da empresa realizam reunião de avaliação para definir a equipe de planejamento e seu
coordenador, a estimativa do cronograma inicial para o desenvolvimento e quais
produtos da empresa serão afetados por este projeto. Ainda ocorre nesta etapa, a
apresentação do sistema, na qual é feita uma descrição dos aspectos globais e funções

principais, onde tais informações servirão de input para o subprocesso seguinte.
Já para o subprocesso Planejamento de Projeto, o coordenador ao interagir com
o restante das areas de desenvolvimento, realiza estudos para definição das
informações relacionadas com a concepção ou melhoramento do produto em questão.

Levantadas tais informações, o sistema é descrito através da elaboração de um
Diagrama Funcional, no qual são relacionadas as funções a serem desempenhadas
pelo hardware e/ou software, as interfaces de comunicação com o usuário e com outros
equipamentos, os métodos e procedimentos quando houver integração entre software e
hardware, as praticas e normas a serem observadas na construção do sistema, os
sistemas operacionais e linguagens de programação a serem utilizados, os resultados
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que se pretende alcançar com o sistema, em termos de tempo de resposta,
confiabilidade, restrições e requisitos de qualidade do produto, e por fim, os recursos de

computador necessários para o pleno funcionamento do sistema. Em caso de
necessidade de testes,

são especificados os recursos (internos ou externos)

necessários para averiguação do cumprimento dos requisitos do sistema e para
depuração do produto desenvolvido. Ainda neste subprocesso, são estabelecidas as

etapas de desenvolvimento, os recursos

humanoslmateriais,

o cronograma,

a

identificação dos prazos e responsáveis, e por fim, a constituição da equipe de
desenvolvimento. Todas essas informações são reunidas em um documento formal,
chamado de Plano do Projeto, sendo este a saída do subprocesso de Planejamento de
Projeto e o input que dá inicio ao processo de Execução e Controle de Projeto.

Conforme definição apresentada no plano de projeto, o processo de Execução e
Controle do Projeto, divide-se nos subprocessos de Projeto de Software e Projeto de
Hardware.

Para os

casos de

desenvolvimento de software, a equipe de

desenvolvimento realiza a codificação, geração de versão e testes dos novos
aplicativos. Já para os casos de desenvolvimento de hardware, a equipe relaciona as
informações

de entrada de acordo com a

descrição

do sistema, define as

especificações da Place de Circuito Impresso (PCI) a ser desenvolvida, esboçando o

layout desta para que seja produzida em fornecedor externo. Ao receber a PCI, efetua a
inspeção da placa, que se testada e aprovada, realiza a montagem e teste fisicoelétrico do cartão protótipo, reunindo em documento único, o resultado dessas
observações. Vale ressaltar que durante todo este processo, são realizadas reuniões

de acompanhamento de andamento de projeto, para que seja realizado

o

monitoramento da situação atual com a situação planejada.

Tendo como entrada as novas versões de software e hardware, no processo
Saida e Validação de Projeto, as trees envolvidas no projeto realizam análise critica
através

da comparação dos requisitos

originais

definidos no plano com as

características implantadas no processo anterior. Neste sentido a saída de projeto
contém as seguintes etapas: (i) Validação do produto (conforme saída de testes); (ii)
Geração de release (se aplicável); (iii) Geração de manual do usuário (se aplicável); (iv)

Homologação pela Thy (se aplicável); (v) Reunião de avaliação do projeto (análise
critica); (vi) Treinamento interno (THV, SSC, TRN e PCT); (vii) Acompanhamento da

primeira implantação (registrar resultados); e (viii) Oficialização do término do projeto.
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Oficializada conclusão de projeto, inicia-se o Processo de Documentação de
Projeto, onde sempre que necessário, devem ser criadas e mantidas documentações

para clientes externos e internos. Para os clientes externos, são elaborados os manuais
e tutorais, que de forma geral, indicam como instalar, configurar e operar os softwares

ou hardwares. Já para os clientes internos, a documentação fica disponível em meio
eletrônico no TICO, no Módulo de Gestão de Projetos ou no Banco de Placas, devendo

constar nesta: Diagrama Esquemático, Lista de Material, Diagrama de interconexão,
Diagrama em Blocos, Descritivo funcional e Arquivos Gerber para produção de PCI.
Sendo estas informações relevantes que irão subsidiar diversas atividades da empresa
no fluxo do processo produtivo, bem como em casos de novos projetos.
Ao término do desenvolvimento, atualiza no TICO no módulo Ficha de Produto a
conclusão da etapa, disponibilizando os releases dos softwares para os cartões, como
também as novas versões dos cartões, dando inicio ao macro-processo de manufatura.

Desta forma, a Figura 19 representa o fluxo do macro-processo de desenvolvimento da
Digitro descrito acima.
[
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Conforme apresentado nas descrições dos macro-processos anteriores,

o

macro-processo de Manufatura inicia-se diretamente com as informações provenientes
da OP, ou em caso de negociação que tenha envolvido

o macro-processo de

desenvolvimento, da conclusão do projeto com a respectiva versão do cartão ou do
software homologado.

Desta forma, ao hierarquizar

o

macro-processo de manufatura, foram

identificados os seguintes processos: Definição da Estrutura, Planejamento da
Produção, Aquisição de Matéria Prima, Produção e Despacho.
Considerada a primeira etapa do macro-processo de manufatura, o processo de
Definição da Estrutura da solução, divide-se basicamente na atividade de geração da

lista de materiais, onde conforme informação proveniente da OP ou documentação das
novas versões de hardware e software, é definida e cadastrada a lista dos materiais
que irão compor a estrutura do produto que esta sendo comercializado. Neste sentido,
como saída deste processo, tem-se a informação do código da lista de materiais
disponibilizada no EMS e o número da OP relacionada com a lista, geralmente enviada
através de e-mail para a Gerência de Fabricação (GFA).
Em posse das informações geradas no processo anterior, a Gerência de
Fabricação é responsável pelo processo de Planejamento da Produção. Neste sentido,
ao se basear na previsão da data de despacho, a GFA gera o cronograma de produção,
o qual ficara disponível no TICO para acompanhamento de todas as areas envolvidas
no processo produtivo.
Ainda neste processo, com base na lista de material elaborada anteriormente, é
gerada uma requisição de material na qual sera avaliada a existência de tais itens em
estoque. Conforme parecer, são emitidas, ou uma Ordem de Produção para terceiros,
sendo este, um documento formalizado com as especi ficações, requisitos e desenhos
dos cartões que deverão ser produzidos em fornecedor terceirizado, ou então, uma
ordem de compras de itens faltantes em estoque. Neste caso, vale ressaltar que em
caso de atraso de terceiros, deve ser alterada a previsão da data de despacho no
cronograma de produção.
Percebe-se, no entanto, que este processo em especifico, gera diversas saídas
para o direcionamento do fluxo das outras atividades do macro-processo de
manufatura. Neste sentido, para facilitar a compreensão de tal fluxo, as saídas deste
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processo automaticamente serão identificadas no momento da apresentação das
entradas dos outros que ainda serão descritos.
Tendo como entrada as Ordens de Compra, o processo de Aquisição de MatériaPrima é acionado nos casos em que o estoque da empresa não possui os itens
descritos na requisição de material elaborada no processo anterior. Desta forma, este
processo subdivide-se nos seguintes subprocessos: Compras, Recebimento e Inspeção
e Armazenamento.
No subprocesso de Compras, com base nas informações constituídas na Ordem
de Compras (0C), a primeira atividade a ser realizada consiste na avaliação da OC
gerada e envio de cotações. Uma vez recebidas tais cotações são analisadas, com o
intuito de verificar a melhor condição comercial (preço, prazo e condição de pagamento)
para aquisição dos itens. Definida a melhor opção, emite-se o pedido e realiza-se o
acompanhamento de entrega.
Tendo como entrada o recebimento dos itens adquiridos, o subprocesso de
Recebimento e Inspeção, como o próprio nome define, subdivide-se nas atividades de
recebimento e inspeção. A primeira consiste na realização da inspeção visual no ato do
recebimento, no lançamento da nota fiscal no sistema e no encaminhamento para a
atividade de inspeção. Acusado o recebimento, na atividade de inspeção é verificado o
acondicionamento interno do material. Se não forem identificadas não-conformidades,

geram-se as etiquetas de código de barras e de identificação do lota Tais etiquetas são
fixadas nos itens e associadas no EMS junto com as informações da marca, modelo e
número de série do fabricante, bem como é gerada a rastreabilidade ou etiqueta de
localização do item, para facilitar no armazenamento e na coleta destes itens na

montagem dos kits. Nos casos em que ocorre a reprovação do item, é registrada uma
não-conformidade e o material é devolvido para o fornecedor.

Como última etapa do processo de Aquisição de matéria-prima, o subprocesso
de Armazenamento consiste na guarda dos materiais obedecendo ao sistema de
localização física especifica para cada material. Cada item possui um cadastro, e neste,

encontra-se a devida localização que deve ser armazenado. Para o caso de itens
novos, cria-se a localização e efetua-se o registro no cadastro do item. Vale ressaltar
que se não houver a necessidade de aquisição de matéria-prima, este processo não
ocorre, passando diretamente do processo de Planejamento de

Produção para o

processo de Produção. A Figura 20 representa a primeira parte do macro-processo de
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manufatura, descrita até então, tendo este continuidade na Figura 21 conforme será
descrito posteriormente.
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Gráfico 03: Fluxo macro-processo de manufatura 1
Fonte: Elaborado pelo autor

Dando continuidade ao macro-processo de manufatura, a próxima etapa consiste
em descrever o Processo Produção. Este por sua vez, possui dois inputs: a entrada do
produto em estoque, quando houver necessidade de aquisição de matéria-prima, ou
então, é a própria requisição de material.

Em posse da lista de materiais, este processo inicia-se com o subprocesso de

Confecção de Kit de Ordem de Produção, onde neste, são realizadas as atividades de
Montagem dos Kits e Abertura de Rastreabilidade. A montagem dos kits ocorre de
acordo com a prioridade estabelecida pela GFA, onde nesta atividade geram-se os
números de série dos itens e imprimem-se as etiquetas de

código de barras;

confecciona os kits, utilizando a embalagem dos componentes acondicionando-os em
caixas, de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa e por fim efetua baixa
do estoque. Com o kit em mão, realiza-se a abertura de rastreabilidade da OP através
da associação do número de série dos itens à OP em questão. Tais informações são
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fundamentais para a realização de atendimentos de suporte, bem como na ampliação
da solução em caso de negociações futuras com o mesmo cliente desta OP.
Itens

selecionados

e devidamente identificados no sistema, inicia-se

o

subprocesso de Montagem e Testes, no qual são realizadas respectivamente as

atividades de montagem e testes dos equipamentos que estão sendo comercializados.
Neste sentido, em posse do kit confeccionado, é realizada a montagem interna do
equipamento, a montagem de fi ação, são efetuadas as configurações e instalados os
softwares necessários para o funcionamento adequado da solução.

Estando o equipamento montado, realiza os testes conforme

instruções

operacionais estabelecidas pela empresa e solicita a geração do arquivo de licença ao
processo de Suporte Comercial. Ao observar os dados que constam na OP, gera-se o
arquivo de licenças, cujo objetivo é controlar/habilitar os principais recursos do
equipamento. Tal atividade é efetuada no TICO, com acesso restrito para funcionário
designado pelo responsável do processo de Suporte Comercial. Ao término, o arquivo
gerado retorna via e-mail para a área solicitante, que por sua vez, carrega o arquivo de
licença no equipamento e solicita a emissão de Nota Fiscal (NF). Uma vez recebida a
nota, encaminha o equipamento para a área de expedição, sendo este, o inicio do
ultimo processo do macro-processo de manufatura, denominado Expedição.
Em posse do equipamento e NF, este processo se inicia no momento do
recebimento do aviso da assinatura do contrato por parte do cliente. Neste sentido,
subdivide-se nos subprocessos de Embalagem e Despacho.
No subprocesso de Embalagem é realizado o trabalho de empacotamento do
equipamento obedecendo a sistemática estabelecida em instrução operacional. Ainda
neste subprocesso, é solicitada cotação de frete, bem como é gerado check-list do
material que está sendo enviado para o cliente, sendo enviada uma via deste
documento para o Almoxarifado. Em posse deste documento, este analisa e vincula,
quando necessário, os números principais ás respectivas OPs.

Com o equipamento embalado, de posse da NF e demais documentos, é iniciada
a última etapa do macro-processo comercial: 0 subprocesso de Despacho. Neste, os
materiais são disponibilizados para recolhimento da transportadora contratada, e por
fim, é realizado o acompanhamento da entrega até a confirmação da entrega do

equipamento, pela transportadora, no cliente, registrando a confirmação no TICO
juntamente com os dados do recebedor.
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Portanto, encerra-se o macro-processo de manufatura, cuja descrição é ilustrada
pela Figura 21. É importante notar a identificação dos conectores de página
apresentados nestas figuras, pois eles identificam os inputs para as atividades deste
macro-processo.

MACRO-PROCESSO DE MANUFATURA 2
Conreccio de AN de OP (15)

I Montagem

de equipamentos (18)

Testes de Equipamentos (18)

Graeao do arquivo de licença (4)

1—C
TICO —M6darto Ficha de Produto

EMS -Modulo Produpao
Medulo Coutole de Estoque

C—TTICO —M6 dulo Fiche de Produto

•(-7.

7TCO —Wail° Ficha de Produto

• (-7 TrCO—MadiiloFichadeproduto

Geraelo Nota F

Excel - Controle de
testes TEQ

EMS —Módulo Faturamento

1.

Ames envolvidas
O Cliente
-

Contrato assinado? (0,1.5)

4- PCA
5- CCO
16- EXP

Despacho (16)

17- TCA
TICO —Módulo Fiche de Produto

18 - TEO
19- CTB

Gráfico 04: Fluxo macro-processo de manufatura 2
Fonte: Elaborado pelo autor

Caracterizado como o Ultimo macro-processo do fluxo dos negócios da Digitro, o
macro-processo de Suporte ao Cliente, subdivide-se nos processos de Implantação e
Treinamento.

Conforme abordado no macro-processo Comercial, a atividade de geração de
OP fornece informações que servem de input para todos os outros macro-processos da
empresa. Para este em especifico, tais informações servem para iniciar o processo de
Implantação, bem como para o processo de Treinamento. Para o processo de
Implantação, as informações da OP servem para a elaboração do projeto de instalação.
Já para o processo de Treinamento, conforme solução negociada, é avaliada a

necessidade de realização de treinamento presencial ou a distância para os clientes.
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Ainda conforme informação da OP, neste processo é realizada a reprodução da
documentação (manuais e tutoriais) para os usuários e, seguindo o prazo estabelecido

no cronograma da OP, envia a documentação física ao processo Expedição do macroprocesso anterior para despacho junto do equipamento.

Como segunda entrada para este macro-processo, a informação de recebimento
do material pelo cliente, é de fato, o ponto que os processos iniciam o contato direto
com ele. Neste sentido o conforme preparação realizada no subprocesso de préimplantação e havendo disponibilidade da infra-estrutura no cliente, o Credenciado
Técnico (CT) em conjunto com a Area de Serviço de Assistência Técnica e de Serviço

de Suporte ao Cliente, realizam a instalação do equipamento no cliente.
De posse da NF, 0 CT verifica o material recebido e conforme descrição do
projeto de instalação 'definido no subprocesso de Pré-instalação, inicia a instalação
mantendo contato com todas as Areas do cliente envolvidas na instalação do
equipamento, para quando necessário, solicitar auxilio na distribuição de energia,
passagem de cabos, fixação de calhas/eletrodutos e outros. Depois de terminada a
instalação do equipamento, realiza a ativação do equipamento e efetua os testes para
verificar se o equipamento está funcionando.

Estando o equipamento em pleno funcionamento, o processo de Treinamento
realiza curso presencial conforme planejado quando do recebimento da OP, ou em
caso de treinamento a distância, disponibiliza curso on-line no Ensinare.
Conforme abordado na apresentação do macro-processo de Suporte ao Cliente,
no tópico 53.1.4, a Digitro mantém em sua estrutura Areas que possuem por objetivo,
garantir a satisfação dos clientes, nos casos de problemas com os equipamentos da
empresa. Neste sentido, na Figura 22, tais Areas estão identificadas ao redor da saída
do macro-processo de Suporte ao Cliente. A interação destas com os clientes pode ser
compreendida na identificação das atribuições destas, no organograma apresentado no
Anexo 02.
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Gráfico 05: Fluxo macro-processo de suporte ao c li ente

Fonte: Elaborado pelo autor

Desta forma, encerra-se a descrição do fluxo dos negócios da empresa.
Conforme resultado apresentado observa-se que enxergar as atividades que geram
valor para o cliente de uma forma integrada e dentro de um contexto, é importante, pois
permite a compreensão do todo e a convergência das diversas áreas da empresa para
a consecução dos mesmos objetivos — a satisfação do cliente. Neste sentido, em posse
das informações levantadas nas etapas anteriores, tem-se a possibilidade de
estabelecer uma visão sistêmica da organização.
Para melhor compreensão do relacionamento existente entre os processos,
subprocessos e atividades dos macro-processos identificados, a Figura 23 ilustra a
interação (evidenciada pelos conectores) existente entre os processos da empresa que

estão diretamente relacionados com o fluxo de negócios desta, estabelecendo assim,
uma visa() sistémica da Digito.
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Figura 18: Visão sistêmica da Digitro
Fonte: Elaborado pelo autor

Percebe-se então, que se os macro-processos de uma empresa estão bem
estabelecidos e implementados, fica mais fácil de garantir a qualidade de seus produtos
e serviços, e conseqüentemente, atender és necessidades dos clientes. Tal conclusão
converge com o foco das normas da qualidade ISO 9001 e 1 L9000 em que a Digitro é
certificada, pois estas em seu escopo, afirmam que ter processos implementados e em
constante melhoria, possibilitam a garantia da satisfação dos clientes e o crescimento
da empresa. Desta forma, estes foram os resultados da realização deste trabalho.
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5 CONCLUSÕES

A instabilidade e a competitividade existentes no ambiente das organizações
impõe as empresas a necessidade destas focarem seus negócios e principalmente

serem geridas de maneira eficaz e eficiente. Soma-se a tal necessidade, o fato das
organizações

serem constituídas por uma complexa

combinação

de recursos

interdependentes e inter-relacionados. Neste sentido, como objetivo de qualquer
organização, garantir a satisfação de seus clientes impõe a necessidade destas

conhecerem, entenderem e gerirem as atividades que constituem seus processos que
afetam diretamente a percepção de valor do cliente.
E a partir desta perspectiva que o presente trabalho buscou mapear os macroprocessos da Digitro Tecnologia Ltda. e identificar a contribuição destes para a gestão

do sistema da qualidade desta organização.
Para viabilizar a gestão da qualidade nas organizações, a ABNT (2000) através
da NBR ISO 9000:2000 sugere a implementação e manutenção de um sistema de
gestão da qualidade que incentive a organização a definir os processos que contribuem

para a satisfação dos clientes, bem como possibilitar que tais processos sejam
monitorados. Neste sentido, num primeiro momento procurou-se descrever o sistema
de gestão da qualidade da Digitro. Para tal, partindo do principio de que para esta,
"qualidade á produzir produtos e serviços que atendam as necessidades contratadas
pelo cliente, com a rentabilidade necessária para o crescimento do negocio", é através

do atendimento aos requisitos das normas ISO 9001:2000 e TL 9000, da definição clara
de seus responsáveis .e suas atribuições, de documentação estabelecida, controlada e
disponibilizada a todos, bem como através de ações de acompanhamento que buscam

identificar oportunidades de melhorias e solucionar problemas relatados, que a Digitro
estabelece, implementa e mantém seu sistema de gestão da qualidade, com vistas
plena satisfação de seus clientes.
Em concordância com a afirmação de Vara (2001, p. 36) onde o mesmo afirma
que a organização deve ser vista como um conjunto de processos que trabalham
coordenadamente como um único sistema global para atingir os objetivos do negócio,

em um segundo momento, buscou-se identificar, classificar e descrever os macroprocessos produtivos desta empresa, bem como estabelecer uma visão integrada entre
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tais macro-processos através da elaboração de um fluxo dos negócios, possibilitando
desta forma, a definição de uma visão sistémica para a Digitro.
Neste sentido, para a identificação dos macro-processos da empresa, procurouse classificá-los em produtivos e de apoio, sendo dada maior atenção aos macroprocessos produtivos. Desta forma, isoladamente, foram identificadas as entradas e

saídas, bem como os responsáveis e finalidades dos seguintes macro-processos:
Comercial, Desenvolvimento, Manufatura e Suporte ao Cliente.
Dentro da perspectiva da abordagem sistêmica e a visão processual da
organização, Rummler e Brache (1992) enfatizam que a maioria das dimensões-chave

do desempenho organizacional é resultado da interação entre seus processos.
Concomitantemente a esta afirmativa, buscou-se através da identificação das entradas

e saídas de cada macro-processo estabelecer um fluxo lógico dos resultados destes.
Tal definição permitiu estabelecer uma base para o inicio da etapa de descrição
individual dos macro-processos no fluxo dos negócios da empresa, pois conforme
citado anteriormente, permitiu o estabelecimento de uma seqüência lógica para o
relacionamento entre tais macro-processos.
Caracterizado

como um trabalho predominantemente descritivo, conforme

abordagem apresentada no capitulo 4 deste trabalho, para a descrição individual dos
macro-processos produtivos, estes foram desmembrados em processos, subprocessos, atividades e tarefas, onde através desta

hierarquização foi possível

identificar algumas atividades criticas do fluxo de negócios da empresa. Dentre estas, a
que merece maior destaque, indubitavelmente, é a atividade de geração de Ordem de
Produção, a qual é realizada no macro-processo comercial, e que seus resultados,

geram informações importantes para todos os outros macro-processos da empresa. Ao
realizar uma analogia entre o fluxo dos negócios da Digitro e um corpo humano,
poderia se dizer que tal atividade exerce a função do coração, pois, assim como tal
órgão que bombeia o sangue para todo o corpo, a atividade de geração de ordem de
produção (OP) distribui informações essenciais para o funcionamento dos outros

macro-processos, interferindo diretamente no resultado final da organização, que é a
entrega do produto em pleno funcionamento ao cliente, e por conseqüência, garantindo
ou não a satisfação destes.
Neste sentido, através da identificação da interação das atividades internamente
em cada macro-processo e a extrapolação destas para os outros macro-processos,
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estabeleceu-se uma representação gráfica para o fluxo, e por fim, estabelecida a visão
sistêmica da organização.
Caracterizada por possuir uma estrutura organizacional funcional e por ter nesta
estrutura um número considerável de areas, o estabelecimento desta visão integrada
entre as atividades da organização, permite a compreensão da importância isolada de
cada uma delas no fluxo dos negócios da organização, possibilitando o direcionamento
das atenções aquelas atividades que influenciam diretamente nos resultados das areas
seguintes no fluxo, e por conseqüência disto, no resultado final do que se oferece ao
cliente.
Dentro de todo o contexto apresentado, como balizadoras do sistema de gestão
da qualidade da Digitro, as normas ISO 9001:2000 e TL9000 afirmam que para uma
organização funcionar de forma eficaz, ela tem de identificar e gerenciar as suas

diversas atividades interligadas. Para tal,

o mapeamento

dos processos e o

estabelecimento da visão sistêmica da organização, usados para a gestão do sistema
da qualidade da empresa, além do controle continuo sobre as atividades criticas da
organização, possibilitam o entendimento e atendimento dos requisitos das normas de
gestão da qualidade, enfatizam a necessidade de considerar os processos através da
agregação de valor, possibilitam a obtenção de resultados de desempenho e eficácia

dos processos, bem como preparam a empresa para a melhoria continua dos
processos, baseados em medições efetivas.

5.1 Sugestões e recomendações

Conforme abordado anteriormente, o presente trabalho focalizou na identificação
e o mapeamento dos processos organizacionais da Digitro Tecnologia LTDA. e o

estabelecimento de uma visão sistêmica para esta. Ter um mapa dos processos
organizacionais em mãos serve de base para a execução de diversos trabalhos, de
variadas areas de conhecimento dentro de uma organização.
Ao ter os processos de uma organização mapeados, dependendo do estágio em
que esta se encontra, permite aos interessados em qualidade, estruturar um sistema de
gestão da qualidade. Para os especialistas em tecnologia da

informação

e
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planejamento, os resultados deste trabalho permitem desenvolver trabalhos para
automatização de processos, conhecido como workflows.
Para os gestores em geral, sejam eles da alta administração ou supervisores de
áreas, os resultados de um trabalho como este, servem de base para

o

estabelecimento de uma avaliação da estrutura organizacional, permitindo a realização
de readequação de atividades, funções ou áreas através de uma reestruturação
organizacional.

Por fi m, ao adicionar a criação de indicadores para os processos identificados e
definir uma sistemática para análise e melhoria para tais processos, estabelece-se uma
base para a implementação da gestão por processos na organização.
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GLOSSÁRIO
Alta Direção — pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no

mais alto nível;

ANSI — American National Standard institute

Controle da Qualidade — parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos

requisitos da qualidade;
Eficácia — extensão no qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados

planejados são obtidos;

Eficiência — relação entre o resultado alcançado e os recursos usados;

EMS — Enterprise Mana gemente System (Sistema de Gestão Corporativo);

Garantia da Qualidade - parte da gestão da qualidade focada em prover a con fi ança

de que os requisitos da qualidade serão atendidos;

Gestão — atividades coordenadas para controlar e dirigir uma organização;

Gestão da Qualidade — atividades coordenadas para controlar e dirigir urna

organização no que diz respeito á qualidade;

Melhoria Continua — atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender

requisitos;
Objetivo da Qualidade — aquilo que é buscado ou almejado relativo a qualidade;

PABX - Private Automatic Branch Exchange (Central telefônica privada);
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Planejamento da

Qualidade

parte da

—

gestão

da qualidade focada no

estabelecimento dos objetivos da qualidade e que especifica os recursos e processos
operacionais necessários para atender a estes objetivos;

Política da Qualidade

—

intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas A

qualidade, formalmente expressas pela Alta Direção;

Sistema

—

Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos;

Sistema de Gestão

—

sistema para estabelecer política e objetivos, e para atingir tais

objetivos;

Sistema de Gestão da Qualidade

—

sistema de gestão para controlar e dirigir uma

organização no que diz respeito à qualidade;
TQM
TI

—

—

Total Quality Management (Gerenciamento Total da Qualidade);

Tecnologia da Informação;

TICO

URA

VolP

—

—

—

Tecnologia da Informação e Conhecimento Integrado;

Unidade de Resposta Audível;

Voz sobre Protocolo Internet;

VoFR — Voz sobre Frame Relay.
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APÊNDICE

Apêndice 1 - Formulário DGT 205 — 1.0 — Mapeamento de Processos
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Apêndice 2 - Organograma da empresa

COLEGIADO DE VICE-PRESIDENCIAS
id Planejamento estratégico, observando a política e objetivos da
empresa;
st
Supervisão e avaliação macro da estratégia de negócios;
Acompanhamento econômico-financeiro e administrativo;
Monitoração do Sistema da Qualidade.
PRESIDENCIA
Administração do processo de planejamento global e monitoração
econômica financeira;
Coordenação do Colegiado de Vice-Presidências, com voto
decisório;
Apresentação da prestação de contas / relatórios de auditoria e/ou
desempenho para o Conselho de Administração;
✓ Representação.
ji

COMISSAO DO PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE
Análise periódica e monitoração do Sistema da Qualidade;
Análise de relatórios de auditorias e determinação de ações
preventivas e corretivas.

si

•

VNI

I VICE -PRESIDENC1A DE NEGOCIOS INSTITUCIONAIS
Administração, em nível de deliberação superior, de todas as
atividades relativas a prospecção e comercialização de produtos e
serviços, quando relacionada a projetos especiais ou neg6cios
institucionais.

VAF

VICE-PRESIDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Administração, em nível de deliberação superior, de todas as
atividades econômico-financeiras e acompanhamento orçamentário;
Administração do processo de captação de recursos, negociação
com investidores, entidades financeiras, e possíveis parceiros;
Autoridade para assinatura de contratos, liberação de Ordens de
Produção e outros documentos que exijam competência legal;
Representação_

Li

si

DNS

INT

DIRETORIA DE NEGOCIOS - SEGURANÇA PUBLICA
Definição de estratégias;
Representação e gestão de toda a atividade comercial de
soluções destinadas ao mercado de segurança pública.

V

NEGOCIOS INTELIGENCIA
Atuação comercial no que se refere a soluções para centrais
de inteligência na área de segurança pública.
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NEGOCIOS CENTROS DE OPERAÇOES
comercial
no que se refere a soluções para centros de
Atuação
operações na área de segurança e outros serviços públicos.

NCO
NST

I

NEGOCIOS SOLLIÇOES TELECOM
Atuação comercial no que se refere a soluções telecom na área
de segurança pública.

c os

CONTAS SEGURANÇA
Acompanhamento dos clientes especiais na area de
segurança pública, estabelecendo contatos e agilizando
providências internas.

PR§

PROPOSTAS SEGURANÇA
Elaboração de propostas comerciais e apoio as unidades
de negócios da área de segurança pública.

DIRETORIA FINANCEIRA
Definição de estratégias;
V Representação;
ii Contato com investidores;
Identificação de fontes de recursos;
if Gestão econômica e financeira.

GFI

GERENCIA FINANCEIRA
das
atividades
de custos, contabilidade, faturamento e
si Gestão
processos
tributários,
elaboração de relatórios e
cobrança,
análise financeira;
Apoio técnico à Diretoria, no que se refere ao estudo de
alternativas para aplicação de recursos financeiros e novos
investimentos;
if Planejamento e obtenção de meios e recursos, de forma a
melhorar continuamente a qualidade, eficiência e produtividade.

CTB

CONTABILIDADE
if Escrituração;
V Elaboração de relatórios contábeis;
si Controle tributário e faturamento;
V Elaboração e fechamento das planilhas de custos e
relatórios gerenciais;
Apoio à precificação de produtos.
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TESOURARIA
Análise e concessão de crédito;
ti Contas a pagar e receber,
Controle de seguros e de caução;
SI
Distratos de contratos;
Cambia importação e exportação;
v Relacionamento com instituições financeiras;
po Fluxo de caixa;
ti Comissões de gerentes, consultores e representantes;
si

TES

CJU ' SI

CONSULTORIA JURIDICA
Análise de contratos e condução de processos jurídicos.

CFC

CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL
Consultoria financeira, contábil e auditoria.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA QUALIDADE
si Definição de estratégias e gestão de todas as atividades relativas ao
programa da qualidade, recursos humanos, treinamento interno,
administração em geral e patrimônio;
si Acompanhamento das pesquisas destinadas à aferição do grau de
satisfação dos clientes Digitro e o desempenho de seus produtos;
SI Planejamento e obtenção de meios e recursos, de forma a melhorar
continuamente a Qualidade, a eficiência e a produtividade;
SI Representação.

GRH

RECURSOS HUMANOS
V Estabelecimento da política de pessoal;
V Gestão dos processos de recrutamento, seleção, admissão,
folha de pagamento, treinamento e avaliação de desempenho.

RIB

RELAWES TRABALHISTAS
Processos admissionais, controle de freqüência, folha de
pagamento e outras atividades de relação trabalhista.

CAP

CAPACITAÇA0
V Promover e acompanhar treinamentos e cursos visando a
capacitação de nossos funcionários.

GAD

ADMINISTRATIVA
V Atividades administrativas, da qualidade, de organização e
métodos, de serviços auxiliares, de segurança e controle
patrimonial.
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AUX

V

CMP

CONTROLE E MANUTENÇAO PATRIMONIAL
V Efetuar as manutenções preventivas e corretivas nas
edificações da empresa;
e manutenção dos equipamentos de ar
if Controle
condicionado, grupo gerador e no-breaks;
segurança,
de
sistema
do
Acompanhamento
supervisionando o sistema de vigilância eletrônica, os
vigilantes e organizando a Brigada.

SIDO

SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
V Suporte para implantação de normas destinadas a aferir a
qualidade e produtividade dos produtos e serviços;
✓ Suporte e desenvolvimento de atividades relativas ao
programa da qualidade;
V Normatização de documentos e processos;
✓ Suporte ao desenvolvimento de sistemas buscando a
integração dos módulos utilizados por cada Area de forma a
otimizar o fluxo de informações nos diversos pontos do
processo, além da realização de auditorias em sistema;
• Desenvolvimento de atividades relacionadas A organização
e métodos como estudo de arranjo físico, sinalização,
programa jornada de idéias, etc.;
✓ Planejamento e obtenção de meios e recursos, de forma a
melhorar continuamente a Qualidade, a e fi ciência e a
produtividade dos produtos e serviços.

ADA

GNI

SERVIÇOS AUXILIARES
segurança
limpeza,
manutenção,
de
Atividades
empresarial, recepção, telefonia, correios e demais
serviços auxiliares de apoio As demais Areas da empresa.

V

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DA QUALIDADE
Atuação nas Areas da qualidade, planejamento e projetos
especiais,

GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS
Definição de estratégias, representação e gestão de toda a atividade
referente a parcerias comerciais internacionais, instalação e
acompanhamento de unidades internacionais, e comercialização de
produtos (exportação).

PRI

V

PROPOSTAS INTERNACIONAIS
Elaboração de propostas comerciais voltadas ao mercado
externo.
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CONTROLADORIA
6/ Acompanhamento do desempenho financeiro;
V Análise de cenários;
Administração orçamentaria.
Projeção de resultados e auditoria;
I

APS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇA0
V Planejamento empresarial, estabelecimento e acompanhamento de
indicadores de desempenho, da qualidade e gestão da area de
sistemas de informações.
ADMINISTRAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestão, análise e desenvolvimento de sistemas informatizados
(TICO e EMS).

ATI

VPT

VICE-PRES1DENCIA DE TECNOLOGIA
Definição da estratégia tecnológica da empresa;
Administração, em nível de deliberação superior, de todas as
atividades de pesquisa, desenvolvimento, produção de
hardware e software, atendimento e assistência técnica;
✓ Autoridade para liberação de produtos conformes;
Autoridade para liberação de Ordens de Produção - OP;
✓ Representação.
DIRETORIA DE NEGOC1OS OPERADORAS
✓ Definição de estratégias, representação e gestão da atividade
comercial de soluções destinadas ao mercado de operadoras de
telecomunicações.
VENDAS CONTAS OPERADORAS
6, Atividade comercial através de administradores de contas de
grandes clientes do mercado de operadoras.

V

SUPORTE CONTAS OPERADORAS
Suporte (elaboração de propostas, descritivos, entre outros) as
unidades de negócios da area de operadoras.

DIRETORIA DE PROSPECÇÃO TECNOLOGICA
✓ Estudo e acompanhamento das tendências e cenários para apoio
decisões
estratégicas relacionadas ao
a tomada de
desenvolvimento tecnológico;
✓ Assessoria técnica da Vice-presidência de Tecnologia;
PARCERIAS TECNOLOGICAS
r Prospecção e gestão dos processos
tecnológicas.

de parcerias
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AST

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA
Prospecção tecnológica e assessoria técnica;
Suporte a equipe de projetos e desenvolvimento;
1/ Suporte à liberação de produtos conformes.
sd

DIRETORIA DE FABRICAÇA0 E LOGISTICA
ti Definição de estratégias
e gestão de todas as atividades
relacionadas ao processo produtivo, de compras e logística;
I/ Autoridade para liberação de produtos conformes.

GFA

GERENCIA DE FABRICAÇA0
e/ Gestão do processo de armazenagem, produção, testes e
manutenção de cartões e plataformas Digitro, além das
atividades de recepção e despacho;
Administração do processo de rastreabilidade;
1/ Apoio ao planejamento de compras;
1/ Autoridade para liberação de produtos conformes.
ALMOXARIFADO
Administração de materiais (entrada, controle de qualidade,
kits, entre outros).

AM(
EXP

Elaboração
embalagem.

RECEBIMENTO E DESPACHO
de check-list, recepção, despacho

e

TESTES DE EQUIPAMENTO
Realização de testes de equipamentos e manutenções.

TCA

TESTES DE CARTOES
if Realização de testes de cartões e manutenções.

CRS

COMPRAS E INIPORTACAO
I/ Gestão do processo de aquisição de insumos, materiais e
serviços no mercado interno e externo.

V

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
Gestão de todo o processo de desenvolvimento de hardware e
software.
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS
if Gestão do desenvolvimento de software aplicativos.

IBD

I/

INTERFACE E BANCO DE DADOS
Desenvolvimentos relacionados a bancos de dados.
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s ol

soLugoEs E INTEGRAÇOES
Desenvolvimentos relacionados a URAs
Resposta Audível).

1

SOLUÇOES SEGURANÇA PUBLICA
Desenvolvimentos relacionados a soluções destinadas ao
mercado de segurança pública.

SSE
PST
PSN

PRODUTOS E SERVIÇOS TELECOM
ill Pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços Telecom.

so#

PRODUTOS E SERVIÇOS NETWORKING
Pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços Networking.

TESTES, HOMOLOGAÇAO E VALIDAÇA0
Gerenciamento dos processos de testes, homologações e
validações de sistemas.

THV
si

(Unidade de

DIRETORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS
Definição de estratégias, representação e gestão de todas as
atividades relacionadas a projetos, consultoria técnica e serviços
oferecidos aos clientes.

PCT

PRJ

COT

PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA
Elaboração de projetos técnicos e consultoria para apoio ao
processo de comercialização.

si

PROJETOS
Elaboração de projetos e propostas técnicas a partir das
necessidades apresentadas pelas regionais e áreas
comerciais.

CONSULTORIA TECNICA
I/ Consultoria técnica através de contatos com clientes
objetivando subsidiar o desenvolvimento de projetos.

si Elaboração das estruturas (documentação técnica referente
aos projetos de hardware) associadas ao processo
produtivo (OPs).

BBT

BIBLIOTECA
I Apoio a todas as Areas da empresa no que se refere
pesquisa e guarda de documentação técnica, livros e
periódicos.
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i

GERENCIA DE SUPORTE
t Gestão dos serviços de suporte, assistência técnica
treinamento de clientes e representantes.

e

ASSISTENCIA TECNICA
Serviços de assistência técnica e administração da rede de
representantes técnicos.

SAT

ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES
Acompanhamento do grau de satisfação dos clientes
e encaminhamento de providências internas.

/CL

J

ART

ADMINISTRAÇAO DE REPRESENTANTES TECNICOS
Administração da rede de representantes técnicos.
SOBRESSALENTES
Administração
do estoque
e
movimentação de sobressalentes.

SOB

ssc

controle

SERVIÇO DE SUPORTE AO CLIENTE
Gestão da central de suporte técnico ao cliente.
PABX
Suporte ao cliente para problemas relacionados
solução PABX.

PBX
RED

V

REDES
Suporte ao cliente para problemas relacionados a
redes convergentes.

AXS

1/

AXS
Suporte ao cliente para problemas relacionados a
plataforma MS.

Suporte ao cliente para problemas relacionados as
soluções voltadas ao segmento de segurança pública.
SUPORTE E REDES DE INFORMATICA
s, Suporte ao cliente interno no que se refere a
equipamentos de informática, softwares, aplicativos,
redes, servidores, entre outros.

SRI

TRN

V

TREINAMENTO
Treinamento aos clientes e representantes técnicos e
comerciais;
Gestão do ambiente de ensino a distância (Ensinare).

MAN

MANUAIS
Elaboração de manuais de plataformas e soluções
Digitro.
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VCM

VICE-PRESIDENCIA COMERCIAL E DE MARKETING
Administração, em nível de deliberação superior, de todas as
atividades relativas à comercialização de produtos e serviços
DiGITRO, na matriz, filiais e escritórios, definindo estratégias
de negócios;
✓ Coordenação do processo de planejamento de vendas e
sistemática de pregos e orgamentação de serviços;
I'
Autoridade para liberação de demonstrações;
✓ Administração do processo de parcerias comerciais;
1, Autoridade para liberação de Ordens de Produção - OP;
✓ Representação.

if

Gestão das atividades de marketing (coleta e tratamento de
informações internas e de mercado, produtos, relacionamento,
comunicação, e imagem institucional).

Divulgação da imagem da empresa, desenvolvendo
atividades de propaganda, publicidade, comunicação,
feiras e eventos.

MKS

SUPORTE COMERCIAL DE MARKETING
Interface entre a area técnica
e comercial para
desenvolvimento de materiais de suporte comercial (cases,
mapeamento, cartilhas, entre outros).

SIM

SISTEMAS DE INFORMAÇOES DE MARKETING
Acompanhamento
de informações de mercado,
identificação de oportunidades e tendências, e interação
com a Diretoria de Prospecção Tecnológica (OPT).

CDR

I,

CENTRAL DIGITRO DE RELACIONAMENTO
Central Digitro de Relacionamento. Canal de comunicação
(via telefone e Internet) entre a Digitro e o mercado.

DIRETORIA COMERCIAL
Definição de estratégias, representação e gestão de todas as
atividades de logística e apoio á comercialização de produtos
destinados ao mercado corporativo.
SUPORTE DE NEGOC1OS
Suporte a projetos customizados e editais, realizando, quando
necessário interação com a area de projetos e consultoria
técnica (PCT).
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SUPORTE COMERCIAL
if Estabelecimento de padrões e supervisão das propostas
comerciais elaboradas pelas filiais e escritórios regionais;
sit Gestão do sistema de suporte comercial usado por todas as
Filiais e Escritórios Regionais;
Elaboração de propostas comerciais especiais;
Auditoria comercial, em todos os negócios fechados;
e de
Gestão de contratos de clientes corporativos
representação comercial_

PRC

PROPOSTAS COMERCIAIS CORPORATIVAS
Elaboração de propostas complexa;
Estabelecimento de padrões e supervisão das propostas
confeccionadas pelos escritórios regionais.

PA

PRE-CONTRATAÇA0 E AUDITORIA
Contratação das Propostas e geração das SOPs;
Supervisão sobre as Contrataçôes geradas pelas
Regionais;
Auditoria sobre os processos comerciais, contratuais e
técnicos envolvidos em uma comercialização;
Análise Critica dos Contratos;
Controle das Demonstrações geradas pela DIC.

cc o

CONTRATOS COMERCIAIS
it Gestão de contratos de clientes, de representantes
comerciais e controle de licenças de software.

if

PEC

PLANEJAMENTO E ESTAT1STICAS COMERCIAIS
Controle estatístico e elaboração de relatórios gerenciais
que possibilitam monitoração e análise de desempenho
comercial.

DIRETORIA DE NEGOC1OS CORPORATIVOS
Definição de estratégias comerciais (políticas de venda, canais,
entre outros) e representação e gestão de todas as atividades de
comercialização de produtos voltados ao mercado corporativo;
Coordenação e acompanhamento do desempenho das unidades
de negócio da empresa e terceirizados.

PAR

PARCERIAS COMERCIAIS
1,/ Prospecção e coordenação dos processos de parcerias
comerciais.

GPV

PLANEJAMENTO DE VENDAS
I. Gerenciar o cumprimento das estratégias comerciais, o
desempenho das unidades de negócios da empresa e os
representantes comerciais.
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Apêndice 3 - Fluxo do processo de registro de
conformidades

ocorrências

COLABORADOR
- Detecta um problema

COLABORADOR
- Busca ação imediata
(disposição) com os demais
envolvidos

- Cadastra um RO

SDCI

- Recebe o RO
Inicia a analise da
origern/causa raiz

SDQ

- Notifica a Area envolvida
solicitando ação corretiva para
que tal problema não volte a
reincidir

SOCI / AREA ENVOLVIDA
- Busca solução para eliminar
a reincidência do problema
- Define ação e prazo no RO e
devolve para a SDQ

SDQ / AREA ENVOLVIDA
- Implementa a ação conforme
parecer registrado no RO

SDQ

- Notitica a Area envolvida
solicitando nova ação para
que tal problema não voile a '
reincidir

F

SDQ

I

- Encerra o RO e notifica o 1
colaborador sobre o resullado 1

para

não-
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Apêndice 4 - Qualidade sob o enfoque de processos

Apoio

Qualidade

Auditorias

oniunicaflo da
Oualidade

Nialhoria
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