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RESUMO

O trabalho tem como objetivo gerar a gestão de processos de uma organização,
onde serão abordados os conceitos, métodos, pesquisas e os projetos executados.
Será possível identificar a eficiência, o comportamento organizacional e o método
mais eficaz dos processos. Para melhor comprometimento da gestão, foi realizada
uma  pesquisa  com  os  colaboradores  e  coleta  de  dados  para  intensificar  a
importância. Sendo assim, no decorrer do trabalho, será possível compreender que
ainda  são  necessários  ajustes  na  gestão  de  processo,  visando  solução  dos
problemas de maneira clara e objetiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Processos. Eficiência. Projetos

1. INTRODUÇÃO

Visando a perspectiva da eficiência para a instituição, precisa-se entender melhor o

desempenho dos processos e dos colaboradores ao executá-los, além de observar

qual é a visão sistêmica adquirida antes de tomar qualquer decisão.  Diante deste

cenário  recomenda  alinhar  os  objetivos  e  metas  da  organização  e  da  equipe,

melhorar  o  relacionamento  entre  gestores  e  liderados,  criar  prazos  e  metas

baseados nos dados colhidos, posteriormente melhorar o desenvolvimento de seus

colaboradores. 

Para  Capote  (2009)  Gestão  de  Processo  é  uma  abordagem  disciplinar  para

identificar,  desenhar,  executar,  documentar,  medir,  monitorar,  controlar e melhorar

processos  de  negócios,  sendo  automatizados  ou  não,  para  alcançar  resultados

consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

Este  trabalho  apresenta  o  seguinte  problema:  “Como  melhorar  a  eficiência  e  a

eficácia das atividades ligadas à gestão de processos para novos projetos?”.
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O objetivo  geral  é  entender  os  processos  e  suas  etapas  e  analisar  os  projetos

realizados,  mediante  a  formação,  capacitação  e  especialização  de  seus

profissionais, propiciando  que  a  organização  acentue  seu  comportamento

prospectivo, ampliando assim, seu leque de clientes e de reconhecimento. 

Para tanto, é preciso guiar a pesquisa pelos objetivos específicos, quais são: fazer

mapeamento dos processos existentes; analisar os processos e identificar possíveis

gargalos;  realizar  pesquisa  bibliográfica  direcionada  ao  tema;  confirmar  a

importância  do gerenciamento  do escopo para o  sucesso do projeto;  apresentar

sugestões de melhorias contínuas.

Segundo  Sordi  (2006)  um dos  objetivos  da prática  administrativa  da gestão por

processos é assegurar a melhoria contínua do desempenho da organização,  por

meio da elevação dos níveis de qualidade de seus processos de negócios.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

O  projeto  independentemente  do  fim  que  busca  atender  é  conjunto  de  ações

coordenadas  por  racionalidade  e  metodologia  especifica,  visando  atingir  a

concretização de um anseio de uma ideia ou de algum objeto material, com o maior

êxito e satisfação possível. 

Cabe citarmos que o projeto é um conjunto de ações porque necessita de alguns

eventos, sejam reflexivos ou de ações propriamente dita, organizados previamente à

elaboração da sua estrutura final. Seja na elaboração, seja na execução, ele deve

atender a um caminho logico que se desdobra em sequencia correlatadas entre sim,

uma vez que são pouco produtivas as ações executadas sem disciplina.

De acordo com o ensinamento de Clemente e Fernandes (2002,p.21), “o projeto dá

forma à ideia de executar ou realizar algo, no futuro, para atender a necessidade ou

aproveitar oportunidades”.  Esses autores defendem ainda que o conceito de projeto
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não  pode  ser  confundido  com  o  de  planejamento.  É  certo  que  a  ideia  de

planejamento também visa atender a um evento futuro e adequá-lo ao ambiente real

do hoje, buscando melhores alternativas. Porém, a concepção de planejamento é

mais ampla (inclusive, atende as etapas da elaboração de um projeto), enquanto,

segundo  Clemente  e  Fernandes  (2002,  p.21)  “um projeto  se  refere  a  um tema

especifico,  requer  quantidades  definidas  de  recursos  e  de  tempo  e  estabelece

resultados tipicamente quantificáveis”.

Podemos definir projeto como um empreendimento único e não repetitivo, que tem

como objetivo um novo produto. O processo tem inicio, meio e fim, é organizado e

reúne  e  investe  recursos  para  cumprir  objetivos  predefinidos,  além  de  ser  um

instrumento de mudança e contribuir com a obtenção de resultados empresariais a

curto e longo prazo. 

Segundo a Associação Brasileira  de  Normas Técnicas (2000,  p.4),  projeto é um

“processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas

com datas para inicio e termino empreendido para alcance de objetivo conforme

requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 

Para se alcançar um bom resultado, é necessária a aplicação de conhecimentos,

habilidades,  ferramentas  e  técnicas  adequadas  às  atividades  do  projeto,  é

importante  a  utilização  de  metodologias,  o  conhecimento  de  pessoas,  o

entendimento nítido dos impactos que podem ocorrer durante todo o processo e,

ainda, ter bastante experiência e conhecimento nas áreas de aplicações do projeto. 

Segundo o Project Management Institute (2000), em sua publicação internacional

Project Magagement Base Of Knowledge (PMBOK), para um eficiente desempenho

da função de gerencia, o conjunto de conhecimentos técnicos é composto de nove

áreas,  que  são  aplicados  ao  longo  dos  cinco  grupos  de  processo:  iniciação,

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. As nove ares

do  conhecimento  são:  gerenciamento  de  integração,  gerenciamento  do  escopo,

gerenciamento  do  tempo,  gerenciamento  de  custo,  gerenciamento  de  qualidade,

gerenciamento de RH, gerenciamento de comunicações, gerenciamento de riscos e

gerenciamento de suprimentos. Ao final de cada etapa, é importante proceder a uma

analise, ações corretivas e lições aprendidas. 
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os planos de ação resultantes do planejamento estratégico, normalmente, não são

tratados como projetos, o que muitas vezes resulta em insucessos por subestimar

recursos  e  gerenciamento,  contribuindo  para  não  alcançar  os  objetivos  da

organização.

Mayrink et al. (2009) mostra que o gerenciamento de projetos estratégicos pode não

ser corretamente implementado devido a:

• Estrutura organizacional inflexível, funcional e hierárquica;
• Cultura pouco adaptável a mudanças;
• Insuficiência na geração de caixa.

Por outro lado, ele pode ser facilitado por:

• Planejamento estratégico integrado na empresa;
• Gestão de qualidade da operação e segurança;
• Habilidades e competências na área nuclear de nível internacional.

Maximiano (2004, p. 143) afirma que: “O resultado do processo de planejamento é a

preparação de planos. Em essência, um plano é o registro das decisões resultantes

do processamento dos dados”.

O  propósito  do  planejamento  pode  ser  definido  como  o  desenvolvimento  de

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação

viável  de  avaliar  as  implicações  futuras  de  decisões  presentes  em  função  dos

objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais

rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar que o

exercício  sistemático  do  planejamento  tende  a  reduzir  a  incerteza  envolvida  no

processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de

alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa. 

De acordo com Tavares (2000),  o  planejamento das empresas,  em sua primeira

fase, era tão somente um planejamento financeiro no qual o principal instrumento de

controle  era  o  orçamento.  Contudo  devido  às  influências  do  meio  ambiente,  as

organizações  começaram a  utilizar  recursos  analíticos  através  de  avaliações  do
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impacto das decisões de longo prazo, estimando o futuro com base nas projeções

atuais e passadas.

O planejamento estratégico apresenta as seguintes características:

• Voltado para a relação entre a empresa e o seu ambiente de tarefa, definindo

as escolhas e os caminhos com o objetivo de atingir uma melhoria futura.

Diante da incerteza o planejamento estratégico possui uma base para utilizar

na organização os recursos na tomada de decisão.
• Engloba como um todo à empresa, abrangendo os recursos obtendo o efeito

sinergético, capacitando e potencializando a mesma. Visando estratégias que

envolvem um comportamento global e sistêmico. 

A  importância  do  planejamento  dá-se  ao  fato  de  tentar  prever  as  situações

inesperadas  e  problemáticas  com  antecedência,  e  suas  eventuais  soluções,

evitando assim a maior quantidade de imprevistos possíveis. César (1995, p.200)

ainda  ressalta  três  principais  benefícios  para  o  planejamento:  “Permanência  das

decisões, equilíbrio e melhor desempenho organizacional”.
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Quadro 1 – Tipos de níveis de planejamento empresarial

Nível da
empresa Tipos de planejamento

Institucional Estratégico

Tático Mercadológico Financeiro de Produção
de Recursos

Humanos

Operacional

 Plano de
vendas

Plano de
promoção
Plano de

propaganda
Plano de

pesquisa de
mercado
Plano de
relações
públicas

Plano de
lucros

Plano de
investimentos
Plano de fluxo

de caixa
Plano

orçamentário
de despesas

Plano de
receita

Plano de
produção
Plano de

manutenção
Plano de

novos
equipamentos

Plano de
suprimentos

Plano de
racionalização 

Plano de
carreiras
Plano de
salários e

remuneração
Plano de

treinamento
Plano de

recrutamento e
seleção
Plano de

benefícios e
serviços sociais 

Fonte: Chiavenato (1994, p. 187)

O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de

decisões  envolvendo  empreendimentos  que  afetam  ou  deveriam  afetar  toda  a

empresa por longos períodos de tempo. É um planejamento que envolve prazos

mais longos de tempo, é mais abrangente e é desenvolvido nos níveis hierárquicos

mais elevados na empresa, isto é, no nível institucional. 

Enquanto a estratégia empresarial está voltada para o que a empresa deve fazer

para  alcançar  os  objetivos  empresariais,  o  planejamento  estratégico  procura

especificar como fazer para alcançar aqueles objetivos. Trata- se de estabelecer o

que a empresa deve fazer antes da necessária ação empresarial. 

2.3 GESTÃO DA QUALIDADE
  

A norma brasileira ABNT NBR ISO 9000 define qualidade como: “Grau no qual um

conjunto  de  características  inerentes  satisfaz  a  requisitos”.  Juran  (1995,  p.103)

ressalta que a qualidade de um produto ou serviço pode ser mensurada quando

essa atende às necessidades de seus clientes de forma agradável. Todavia, cada



7

pessoa tem uma visão diferente no momento de comprar um produto ou desfrutar de

um serviço, pois, estarão baseadas naquilo que aprenderam, nas suas expectativas

e também em suas necessidades, que poderão ser distintas.

Caravantes (1997, p. 58) aponta duas direções da gestão da qualidade, conforme

mostra o quadro 2.

Quadro 2 – Direções da Qualidade

CARACTERISTICAS DE PRODUTO QUE
ATENDEM NECESSIDADES DE CLIENTES

AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA

Qualidade mais alta permite que a empresa:
aumente a satisfação com o produto     

torne os produtos vendáveis   
 atenda à competição

Qualidade mais alta permite que a empresa:
reduza frequência de erros 

  reduza trabalho, desperdício.   
reduza falhas de campo, despesas com

garantia.

aumente a participação no mercado forneça
faturamento de vendas  

consiga preços vantajosos

reduza insatisfação do cliente   reduza
inspeção, teste.   

diminua o tempo necessário para colocar
novos produtos no mercado 

   aumente o rendimento, capacidade
melhore o desempenho de entrega.

O principal efeito reside nas vendas
Geralmente, mais qualidade custa mais

O principal efeito reside nos custos
Geralmente, mais qualidade custa menos

Fonte: G; Caravantes C. (1997, p. 58)

A palavra qualidade incluem definições e certas palavras-chaves, como:  

• Produto: aquilo que é produzido para saída no mercado, para satisfazer

a um desejo ou necessidade. 
• Característica  do  produto:  é  atender  as  necessidades  dos  clientes,

promovendo satisfação do mesmo. 
• Cliente: é aquele que adquire um produto ou processo. Podendo ser

internos (membros da empresa que fabrica o produto),  ou externos,

são afetados pelo produto (mas não são membros da empresa que o

produz) 
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• Satisfação com o produto e satisfação do cliente: quando respondem

as necessidades do cliente, causando sempre uma boa impressão. 
• Deficiência: ausência de item ou aspecto, resultando na insatisfação do

produto/cliente.

Spencer  (2009)  define  vantagem  competitiva  como a  razão  pela  qual  os  seus

clientes escolhem a oferta  da sua empresa,  contundo somente  serão vantagens

competitivas quando e se ajudarem a estabelecer uma oferta com características

que forneçam benefícios para os seus clientes.

A vantagem competitiva entre as empresas estava centrada na eficiência interna do

seu processo produtivo, ou seja, no volume de produção. Palavra como qualidade,

marketing e cliente, raramente eram preocupação das organizações. 

2.4 CONTROLE ORGANIZACIONAL

A finalidade do controle organizacional é averiguar se o que foi esboçado no projeto

almejado está sendo de fato realizado com eficiência e conforme o esperado. 

Afirma  Carli  (2008),  “o  sucesso  das  relações  recíprocas  entre  stakeholders

determina  o  desempenho  da  empresa  sobre  seus  objetivos  primários”.  Toda

empresa deve manter um relacionamento respeitoso e ético com seus stakeholders

para  que  objetivos  sejam  alcançados  e  a  entidade  continue  a  prosperar  e  a

apresentar resultados positivos. 

Para Carli  (2008) O processo de monitorar, avaliar e melhorar o desempenho da

empresa  para  alcançar  seus  objetivos  é  normalmente  chamado  controle

organizacional. 

Através da monitoração as empresas terão informações suficientes que ajudarão a

controlar  melhor  seu  ciclo  organizacional  e  a  tomar  melhores  decisões.  Cabe

lembrar  que  com  o  sistema  de  controle  interno  a  entidade  terá  todo  material

necessário a sua disposição, para que em casos de mudanças ou erros o sistema

não sofra alterações bruscas que o deixe frágil. Assim o problema será identificado e

corrigido de imediato para que não se prolongue e crie transtorno maior. 

Segundo Oliveira e D Ávila (2002, p.102): ‟
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A  monitoração  assegura  que  o  controle  interno  continua  a  operar
efetivamente.  Este  processo  envolve  a  avaliação  sobre  o  desenho  e
funcionamento dos controles, a ser feito por pessoas gabaritadas e dentro
de uma periodicidade adequada, a fim de que ações necessárias possam
ser tomadas.

Como o controle proporciona à ligação de diversos setores a monitoração será mais

fácil  de  ser  conduzida,  e  o  resultado  mais  satisfatório.  A  supervisão  poderá

acontecer de forma continua ou em períodos separados, conforme a necessidade de

cada organização e o critério do administrador. 

De acordo com Carli (2008), um pré-requisito para um desempenho eficaz da função

de controle é um sistema de informação eficiente, que revelará a necessidade de

ações corretivas no momento oportuno, possibilitando aos gestores julgar se seus

objetivos  ainda  são  apropriados  ou  não,  por  causa  das  mudanças  ambientais

constantes.

 Cada organização tem o seu tipo de avaliação, ou seja, é um processo que cabe

apenas ao gestor escolher qual a melhor técnica a ser utilizada. O que não deve

faltar é a disciplina e a segurança com relação ao objetivo do controle, para que não

se  desvie  das  metas  pretendidas,  e  assim  a  organização  conquiste  um  bom

resultado.

2.5 GESTÃO POR PROCESSOS 

A definição de gestão por processos, segundo Carvalho, et al. (2005, p. 217) é “uma

metodologia  para  a  avaliação  contínua,  análise  e  melhoria  do  desempenho  dos

processos que exercem mais impacto na satisfação dos clientes e dos acionistas”.

Conceituando também gestão por processos Paim et al. (2009 p. 147) afirma que

esse modelo de gestão é “a aplicação de diferentes conceitos e teorias voltadas a

melhor  organizar/gerir  os  processos  das  organizações”.  E  que  baseado  nesses

conceitos e teorias, a empresa deve planejar, identificar e controlar seus processos

de forma estratégica, trazendo para a organização avanços por meio da melhoria

contínua. 

Gestão por processos segundo Paim et al. (2009) é um modelo específico de gestão

de processos, sendo que neste modelo a tendência não é separar a organização de
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maneira  funcional,  mas  sim  integrar  os  diferentes  processos.  Nesta  gestão,  há

mudanças na estrutura organizacional, priorizando a gerencia dos processos e não

mais apenas o funcional. 

Quando os processos de negócio são mal estruturados, toda a eficiência e eficácia

de uma empresa são colocadas em risco. Carvalho (2005 p.251) profere que os

possíveis danos à corporação são inúmeros, dentre os quais a desorganização e

queda de produtividade, desmotivação de colaboradores, repetição de tarefas e a

consequente perda de tempo e dinheiro. O autor complementa que na gestão por

processos há necessidade de um grande envolvimento de toda a equipe de trabalho,

desde gestores até operadores. Assim obtém-se como resultado maior satisfação no

trabalho, redução de custos com retrabalho e desperdício de mão de obra, além de

desenvolver habilidades, pois com a coparticipação dos colaboradores é necessário

o conhecimento aprofundado das atividades. 

Este modelo de gestão é adequado para empresas que tem grande interação com

seus  clientes,  e  possuem demandas  de  produção  que  necessitam de  agilidade

durante seus processos produtivos e rapidez na entrega de seus produtos. Essa

gestão, assegurada por PAIM (et al., 2009) envolve todo o grupo como responsável. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

O trabalho fundamenta-se em termos metodológicos objetivando identificar a partir

da  percepção  dos  colaboradores  e  os  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes

necessárias  para  o  desenvolvimento  de  seus  projetos,  através  de  fontes  que

viabilizaram soluções para o problema da pesquisa.
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“A pesquisa é um procedimento formal, com métodos de pensamento reflexivo, que

requer  um  tratamento  científico  e  se  constitui  no  caminho  para  se  conhecer  a

realidade ou descobrir verdades parciais.” (MARCONI; LATAKOS, 1999, p. 17).

Segundo  Oliveira  (2002),  a  pesquisa  tem por  objetivo  estabelecer  uma série  de

compreensões no sentido de descobrir respostas para as indagações e questões

que existem em todos os ramos do conhecimento humano.

A pesquisa será de natureza quantitativa,  com caráter  descritivo,  pois tem como

objetivo  descrever  as  características  de  uma  população,  estabelecendo  relação

entre as variáveis no objeto de estudo analisado.  Esse tipo de pesquisa pode ser

entendida como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma

análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação do efeitos

resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto (Perovano, 2014). 

Conforme Marconi e Lakatos (2011) se adéquam a amostras amplas e informações

numéricas.  A pesquisa  quantitativa  é  feita  por  meios  de  coleta  de  dados  são

estruturados, e entre eles estão a entrevista individual e os questionários, e muitos

outros recursos, sempre com perguntas objetivas e muito claras. Neste caso, as

ferramentas  estatísticas  devem  ser  aplicadas  com  rigor  para  que  haja  a

confiabilidade necessária para, através da amostra, inferirmos resultados sobre a

população de interesse.

Segundo  Gil  (2002)  as  pesquisas  descritivas  tem  como  objetivo  primordial  a

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o

estabelecimento de relações entre variáveis. 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma
de suas  características  mais significativas  está  na utilização  de técnicas
padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação
sistemática. (GIL, 2002, p. 42).

http://oferta.vc/omib


12

A técnica utilizada foi o estudo de caso, Gil (1988, p. 58) fala que essa técnica é

caracterizada “pelo estudo exaustivo de um ou de poucos objetos de maneira que

permita seu amplo e detalhado conhecimento”.

A tabulação foi elaborada a partir de pesquisa quantitativa que para J. Wainer (1997,

p.28) é baseada na medida (normalmente numérica) de poucas variáveis objetivas,

na ênfase em comparação de resultados e no uso intensivo de técnicas estatísticas.

Já a análise tem como objetivo detalhar e organizar os dados coletados para garantir

a  uniformidade  das  perguntas  e  a  padronização  dos  resultados  no  decorrer  da

pesquisa.  Os  dados  obtidos  pelo  questionário  foram avaliados  com  enfoque  na

pesquisa,  objetivando  facilitar  o  entendimento  dos  resultados,  separam-  se  em

gráficos através do questionário. 

Após  análise  dos  dados,  os  resultados  são  expostos,  buscando  demonstrar  a

importância  que  cada  um teve  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa.  Para  o

levantamento de competências, utilizou-se o questionário constante do apêndice A

deste trabalho,  que foi  respondido pelo setor de desenvolvimento de projetos da

empresa.

A coleta de dados realizou-se com nove colaboradores, sendo uma Arquiteta, dois

Engenheiros Ambientais, cinco técnicos de Plano de Manejo (relatório utilizado para

planejar  a  gestão e  o  uso sustentável  dos recursos naturais  no  interior  de  uma

unidade  de  conservação)  e  um  Engenheiro  Civil.  A  pesquisa  foi  aplicada

individualmente aos colaboradores citados acima. 

4. DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA

4.1 Caracterização da empresa
A empresa “Instituto de Gestão de Políticas Sociais” é uma pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos e não governamental localizada em Belo Horizonte. A

empresa  tem  como  finalidade  atuar  com  expertise  em  variados  segmentos  e

atividades, por meio da execução de projetos, programas e planos de ações cuja



13

finalidade  é  a  viabilização  de  soluções  relacionadas  ao  desenvolvimento  social,

através  de  planejamento,  pesquisa  e  desenvolvimento  de  ações  capazes  de

promover a cidadania, a gestão e a integração dos diversos setores da sociedade.

Um  dos  principais  objetivos  da  “Gesois”  é  desenvolver  projetos  científicos  e

tecnológicos  para  entidades  do  Terceiro  Setor  e  órgãos  públicos,  através  da

elaboração e gerenciamento projetos, pesquisas, consultoria e difusão de conceitos

técnicos voltados para a sua administração,  para que se desenvolvam de forma

íntegra e autossustentável na busca do bem estar social bem como apresentamos

soluções técnicas detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação

durante  as  fases  de  elaboração  dos  projetos  com execução  fiel  nos  prazos  de

nossos contratos.

A  empresa  possui  uma  equipe  de  profissionais  com  qualificação  técnica  de

especialistas,  mestres  e  doutores  com  capacidade  operacional  para  executar

serviços  de  qualidade  em  todas  as  áreas:  infraestrutura,  saneamento  básico,

trabalho,  meio  ambiente,  saúde,  educação,  esporte,  lazer,  cultura  e  turismo,

comunicação e gestão pública, com referências concretas das realizações de todos

os nossos trabalhos e eficácia nas nossas ações. Cada projeto engloba um conjunto

de ações e atividades específicas, como, por exemplo, treinamentos e capacitações

que busquem atingir metas e que estejam em consonância com os compromissos e

missão do Instituto e seus parceiros.

A pesquisa foi restrita a esta área em função da limitação do tempo destinado para a

execução deste trabalho e pela natureza da própria proposta: o que se deseja é

fazer com que a organização aprenda o modus operandi de um levantamento de

demanda de desenvolvimento sob a ótica da gestão por processos. A partir disso,

dentro de uma lógica da aprendizagem organizacional, apontando os projetos que

são  desenvolvidos,  a  mesma  ação  poderá  ser  reproduzida  pela  organização,

determinadas pela demanda. 

Quando  questionados  sobre  a  gestão  de  processos  com  o  aprimoramento  do

funcionamento  organizacional,  em  relação  aos  projetos  executados,  56%  dos
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colaboradores  informaram  que  Mapeamento  do  processo  é  mais  importante,

Carvalho (2005) afirma que o Mapeamento do Processo auxilia as organizações a

enxergar claramente os pontos fortes e fracos, proporcionando melhor compreensão

dos  processos  e  melhorias  no  desempenho.  Outros  itens  avaliados  pelos

colaboradores são: o Feedback, definido por Douglas Stone como  a capacidade de

dar e receber opiniões, críticas e sugestões, utilizado geralmente em avaliação de

desempenho, 22% dos colaboradores consideram este item importante, e Processo

de Trabalho, interpretado por  Marx (1992) como as atividades conforme o objetivo

empresarial  permeando-se de objetos e seus meios,  tendo a mesma quantidade

respondida que o item anterior,  vide Gráfico 1.

Gráfico 1 – Fator importante para o Aprimoramento do Funcionamento 

Organizacional 

      Fonte: da pesquisa (2016)

Indagados da eficácia do processo nos desempenhos dos projetos a maioria dos

pesquisados,  44%,  responderam  que  a  Otimização  e  melhoria  nos  processos

desempenham papel  fundamental,  34% opinaram que a identificação dos pontos

fracos  e  fortes  e  22%  a  identificação  dos  processos  chaves  são  essenciais,

conforme  o  Gráfico  2.  Carvalho  (2005),  afirma  que  alcançando  a  eficácia  na

execução dos processos obtém-se como resultado maior  satisfação no trabalho,

redução de custos com retrabalho e desperdício de mão de obra.

Gráfico 2 – Motivo da eficácia do processo nos desempenhos dos projetos

         Fonte: da pesquisa (2016)

Conforme o Gráfico 3, interrogados sobre a melhor opção para melhorar o processo

de desenvolvimento dos projetos, 67% dos colaboradores julgaram que Priorizar as

soluções e os projetos em execução é a melhor alternativa, 22% opinaram Análise e

melhorias  do  processo  atual  pelo  gerente,  e  apenas  11%  dos  colaborares

consideram  Treinamento  pessoal  e  modificação  dos  procedimentos  como  fator

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/index.htm
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importante  para  o  aprimoramento.  A  Sociedade  Brasileira  de  Coaching  (2015)

ressalta  que  as  capacitações  nos  treinamentos  auxiliam  no  desempenho  dos

serviços,  ou  seja,  o  colaborador  que  participa  por  um  treinamento  planejado

adequadamente  está  apto  a  exercer  com  mais  qualidade  as  atividades  diárias,

possuindo  um  conhecimento  mais  aprofundado  sobre  sua  área  de  atuação,

facilidade nas resoluções de problemas e visão holística mais sensata.
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Gráfico 3 – Melhora do Processo de Desenvolvimento dos Projetos

  Fonte: da pesquisa (2016)

De acordo  com Gráfico  4,  o  indicador  que  representa  o  resultado  dos  projetos

executados e os recursos utilizados, segundo a maioria dos pesquisados, 78%, é a

qualidade,  que para G;Caravantes C.  (1997)  permite  que a empresa aumente  a

satisfação  com  o  produto  e  torne  os  produtos  vendáveis  gerando  vantagem

competitiva. Outros fatores avaliados foram a produtividade e a capacidade tendo

11% cada julgado como fator gerador de resultado.

Gráfico 4 – Indicador que representa o resultado dos projetos executados e os 

recursos utilizados

  Fonte: da pesquisa (2016)

Cientes  que  para  desenvolver  um plano  de  trabalho  é  essencial  planejar  novos

projetos, que de acordo com Chiavenato (1994) são necessário 5 planejamentos:

Mercadológico, Financeiro, de Produção, de Recursos Humanos e Organizacional

para que ocorra uma boa gestão, evidenciando os objetivos e as diretrizes, 44% dos

colaboradores ponderaram que Qualidade na finalização dos projetos acatam como

objetivo importante, assim como 44% dos colaboradores julgam Índice de satisfação

do cliente como foco principal, vide Gráfico 5, tendo apenas 12% dos colaboradores

considerado competividade em custos.

Gráfico 5 - Identificação do Objetivo do Processo

             Fonte: da pesquisa (2016)
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O Gráfico 6 demonstra, na percepção dos colaboradores as possibilidades de como

redesenhar o processo, segundo Carvalho et al. (2005, p. 217) essa ação corrobora

para uma avaliação contínua facilitando análises visando melhoria no desempenho

dos  processos,  56%  dos  colaboradores  responderam  que  pode-se  melhorar  o

processo  através  de  analise,  34%  afirmaram  que  o  desempenho  poderá  ser

alcançado através da melhoria de comunicação entre os cargos, e 10% otimizando

os processos de negócio.

Gráfico 6 - Como redesenhar o processo visando melhoria no desempenho

      Fonte: da pesquisa (2016)

Realizando uma visão holística interna da organização, ao indagar os colaboradores

sobre o que se deve manter para melhorar a execução dos projetos, Paim et al.

(2009) ressalta que o objetivo da gestão de processos não é separar a organização

de maneira funcional, mas sim integrar os diferentes processos, 33% responderam

que  Organização, Processos e Trabalho/executor devem permanecer, assim como

outros 33% citaram os  Objetivos, Projeto e Gerenciamento, mesma quantidade de

colaboradores, conforme Gráfico 7, que responderam que o Relacionamento, Mapa

de Processos e Mapa de Tarefas são itens a serem mantidos a fim de aprimorar o

desempenho. 
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Gráfico 7 – Fatores que organização deve manter para melhorar o desempenho

Fonte: da pesquisa (2016)

Para  Las  Casas  (2010),  a  excelência  do  desempenho  e  o  sucesso  no  negócio

requerem  que  todas  as  atividades  inter-relacionadas  sejam  compreendidas  e

gerenciadas, de acordo com uma visão de processos, para tanto se faz necessário à

combinação  dos  recursos,  mantendo  as  atividades  que  proporcionam  retorno

positivo e aprimorando-as.

Após a aplicação do questionário e análise dos resultados, observa-se que há um

déficit na gestão dos processos, visto que, os objetivos para se alcançar a eficácia

são  divergentes,  pois   não  se  enquadra  no  contexto  de  determinado  grupo  ou

situação, tendo uma opinião diferente dos outros e não concordando com facilidade

os pontos de vista alheios. Cada colaborador considera um fator importante para se

obter excelência na execução dos projetos. Todavia os objetivos devem ser traçados

pela alta administração e apresentado aos colaboradores, criando um planejamento

estruturado para a execução dos projetos, corroborando na melhoria e desempenho

dos processos, direcionando a equipe para um propósito, proporcionando resultados

positivos para as pessoas e a organização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Para  administrar  adequadamente,  as  organizações  necessitam  mapear  seus

processos, a fim de compreender e diagnosticar quais são as atividades e tarefas

desenvolvidas e executadas, bem como os envolvidos em cada etapa. Dessa forma

não  há  dúvidas  de  que  a  gestão  de  projetos  é  algo  incontestável.  As  atuais

organizações,  não  estão  dispostas  a  colocar  toda  a  sua  produção  em xeque  e

investem pesadamente em gestores e profissionais capacitados para se manterem

no atual mercado globalizado. 

A  Gestão  por  Processos  auxilia  na  intervenção,  pois  expõe  a  relevância  dos

processos da organização, alinhando os objetivos e depreendendo-se do negócio.

Assim,  coopera-se  com redução do tempo entre  a  identificação do problema de

desempenho dos processos e a inserção das soluções necessárias. 

Os projetos estão no cotidiano de cada pessoa,  seja a reforma de uma casa, a

aquisição  de  um bem,  a  aprovação  em um concurso  e  até  mesmo  um projeto

monográfico. Todos os projetos têm as suas complexidades e são únicos, mas a

literatura  é  aplicável  a  todos,  com  previsão  de  início  e  término,  bem  como  o

planejamento, execução e controle. Todo projeto deve ter bem definido seu início e

fim. O sucesso de um projeto está diretamente ligado a satisfação das necessidades

dos clientes, mas isso não depende somente da gestão de projetos, mas de toda

equipe e seu envolvimento. A comunicação, bem como as informações deve ser algo

primordial  na gestão de processos,  e deve circular de modo horizontal  para que

todos  tomem  ciência  no  transcorrer  do  projeto,  de  todas  as  suas  alterações  e

andamento.

No  que  se  diz  respeito  aos  objetivos  propostos,  a  pesquisa  foi  satisfatória  ao

levantar a forma que são executados os processos na empresa. Constatou-se que

implantar as cinco fases da gestão de processos: iniciação, planejamento, execução,

controle  e  encerramento  como  sugestão  para  direcionar  os  colaboradores,  a

definição e o planejamento do escopo deve acontecer a cada início de um novo

projeto, e a equipe deve estar preparada para as mudanças que podem ocorrer no
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decorrer do projeto e desenvolver um plano de trabalho, contendo os objetivos e

diretrizes, as atividades, os recursos necessários e as etapas do projeto corroboram

para a eficácia e eficiência na gestão de processos, possibilitando retornos como

lucratividade e motivação.

Os  objetivos  específicos  também  foram  alcançados,  já  que,  foram  obtidos

conhecimentos sobre os projetos  e a gestão por  processos,  identificados pontos

fortes  e  fracos,  e  itens  relevantes  na  realidade  da  empresa  estudada.  Os

colaboradores devem ser motivados a alcançar suas metas. Devem ser exploradas

as ideias dos colaboradores e as decisões serem coletivas em reuniões que deverão

acontecer a cada mês com alinhamento de informações, pode-se apontar diretrizes

para melhorar a execução dos processos na organização, tendo em visto que os

colaboradores reavaliaram os pontos fortes e fracos, identificaram possíveis desvios

e analisaram fatores que facilitam na gestão dos processos.

Este  trabalho  teve  como  limitação  a  aplicação  do  questionário  de  pesquisa

quantitativa que resultou no entendimento da gestão de processos e dos projetos

desenvolvidos  na  instituição,  podendo  os  participantes  omitirem  os  dados.  No

entanto  nenhuma  limitação  mencionada  impediu  a  consolidação  deste  trabalho,

sendo  que  os  objetivos  foram  alcançados,  a  fim  de  que  possa  ser  avaliada  a

eficiência  das  novas  ações  desenvolvidas  na  empresa,  dentro  das  expectativas

esperadas. 

Contudo, ainda existem oportunidades de melhorias a serem trabalhadas, com o

intuito de otimizar a metodologia, implementar novas ferramentas e novos processos

que agreguem valor a gestão de processos na instituição e gerem ainda melhores

resultado. Por fim, a conclusão a que este trabalho chegou, responde o problema

proposto, porém não fecha a questão e sim, estimula e abre espaço para novas

sugestões de melhorias na Gestão de Processos. 

REFERÊNCIAS 



21

ANTÔNIO, César.  Introdução a Administração.  2° ed. São Paulo: Editora Atlas,
1991.

CARAVANTES,  Geraldo  Ronchetti;  CARAVANTES,  Claudia  B.  Administração  e

Qualidade: a superação dos desafios. São Paulo: Ed. Makron Books, 1997. 

CARLI,  Caren  Borba  -  Planejamento  e  controle:  fatores  fundamentais  para  o
desenvolvimento empresarial. Ed. Barreiras: Monografia, 2008.

CARVALHO JÚNIOR,  Moacir  Ribeiro  de.;  Gestão  de  projetos:  da  academia  á
sociedade. 1ª ed. Curitiba: Ed Intersaberes, 2012

CARVALHO, M. M.;  et  al. Gestão da qualidade: teoria e casos.  6ª ed.  Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.

CHIAVENATO,  Idalberto.  Administração:  teoria,  processo e  prática.  2ª.  Ed.  São

Paulo: Makron Books do Brasil. 1994. 

FERREIRA, Ademir Antônio. Gestão Empresarial. São Paulo: Pioneira, 2002.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Edição. São Paulo:

Atlas, 2002

JURAN,  Joseph  M. “Juran  on  Planning  for  Quality”  (1988);  “A  History  of
Managing for Quality” (1995).

LIMA, Rinaldo José Barbosa. Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson,2010.

MARCONI, Marina de Andrade; LATAKOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. São

Paulo: Atlas, 1999.

MAYRINK,  Edcler  Felix;  MACEDO-SOARES,  Diana  Van  Aduard;  CAVALIERI,

Adriane. Adequação estratégica de projetos: o caso da Eletronuclear. Revista de

Administração Pública RAP, Rio de Janeiro, V. 43 n 6, p. 1217-1250, Nov./Dez. 2009.



22

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2004

OLIVEIRA,  Marcelo  Aparecido  Martins  &  D ÁVILA,  Marcos  Zähler.  ‟ Conceitos  e
técnicas de controles internos de organizações. São Paulo: Nobel, 2002.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de Metodologia Científica. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2002.

PAIM, R. et al. Gestão de Processos: pensar, agir e aprender. 1ª ed. Porto Alegre:

Bookman, 2009.

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de Metodologia Cientifica: Segurança Pública 
e Defesa Social. 1ª ed. Jurua Editora, 2014

SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  COACHING  (2015)  disponível  em:
https://www.sbcoaching.com.br/ Acesso em: 31-05-16 às 11:04
SPENCER, Herbert Disponível em: http://www.merkatus.com.br/10_boletim/120.htm
Acesso:  20/06/16  
às 10:28

STONE, Douglas.  Thanks for the Feedback: the Science and Art of Receiving
Feedback Well (Obrigado pelo Feedback: a Ciência e a Arte de Receber Bem
um Feedback) São Paulo. Portfolio-Penguin. 2013.

TAVARES, Mauro C. Gestão Estratégica. São Paulo: Atlas. 2000.

VERGARA Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3º ed.
São Paulo: Atlas, 2000.

http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=IGPFucrw_Cpj4yBzZ9OZ6EcG7JXAx7RkYs84MJODazNMl0dUVqFt!602077156?Ntt=JURUA+EDITORA+-&Ntk=product.vendorName


23
APÊNDICE A 

Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH
Este questionário é parte de uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso, 
tendo como objetivo entender o levantamento de competências e dos processos da 
empresa.

Cargo:

Em relação aos projetos  executados,  a  gestão  de  processos  está  relacionada
com  o  aprimoramento  do  funcionamento  organizacional,  qual  alternativa  você
considera a mais importante? 

(   ) Feedback. 

(   ) Mapeamento de processo. 

(   ) Processo de trabalho.

Por  que  o  processo  é  suficientemente  eficaz  para  desempenhar  um  papel
fundamental na organização?
 

(   ) Identificar os pontos fortes e fracos dos processos.

(   ) Otimização e melhoria nos processos.

(   ) Identificar os processos chaves do negocio.  

Qual a melhor opção para melhorar o processo de desenvolvimento dos projetos: 

(   ) Treinamento pessoal e modificar procedimentos. 

(   ) Priorizar as soluções e os projetos em execução. 

(   ) Analise e melhorias do processo atual pelo gerente. 

Qual o indicador que representa o resultado dos projetos executados e os recursos
utilizados?
 

(   ) Produtividade. 

(   ) Qualidade. 

(   ) Capacidade. 

Desenvolver um plano de trabalho é essencial para planejar novos projetos. Qual o
objetivo do processo você acha importante? 

(   ) Qualidade na finalização dos projetos. 

(   ) Competitividade e custos. 

(   ) Índice de satisfação do cliente. 

Como podemos redesenhar o processo para melhorar o desempenho? 
 

(   ) Através de analise.  


	Para Capote (2009) Gestão de Processo é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócios, sendo automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

