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RESUMO 

 

 

 

Os processos são formas de resumir as atividades de trabalho das empresas. Suas 

finalidades geram resultados definidos a fim de facilitar as rotinas diárias e agregar 

valores a organização. Este estudo tem como foco a análise dos processos do setor 

comercial da industriaria naval Estaleiro Cimitarra Ltda. Baseando-se em um referencial 

teórico, foram realizadas entrevistas com a gerente e colaboradores das áreas com 

objetivo de diagnosticar a estrutura organizacional do setor comercial, bem como 

mapear os seus processos, analisando os mecanismos utilizados na coordenação destes. 

Com isso, foi possível identificar as possíveis falhas dos processos e propor melhorias de 

reorganização para facilitar as rotinas diárias e melhorar a performance do setor 

comercial da organização.  

Palavras-Chave: Mapeamento de processos, Processo organizacional, Gestão de 

processos. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Processes are ways to summarize the work activities of companies. Its purposes 

generate definite results in order to facilitate the daily routines and add values to the 

organization. This study focuses on the analysis of the processes of the commercial 

sector of the naval industry Estaleiro Cimitarra Ltda. Based on a theoretical framework, 

interviews were conducted with the managers and employees of the areas with the 

objective of diagnosing the organizational structure of the commercial sector, as well as 

mapping their processes, analyzing the mechanisms used in their coordination. With 

this, it was possible to identify possible process failures and propose reorganization 

improvements to facilitate daily routines and improve the performance of the 

organization's commercial sector. 

 

Keywords: Process mapping, Organizational process, Process management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No passado, a administração de uma empresa não era orientada e nem técnica, 

não havia muitos conhecimentos científicos e nem profissionais, muito diferente dos 

dias atuais, onde estas premissas passaram a ser fundamentais. 

Toda e qualquer organização, seja qual for o porte e o ramo de negócio, deve 

adotar estratégias para alcançar os objetivos planejados, visando direcionar e coordenar 

esforços, definir a estrutura e sobreviver ao ambiente competitivo. Segundo Amaral 

(2005, p. 69), “para qualquer organização, o planejamento estratégico é uma 

ferramenta de gestão empresarial importante para a tomada de decisões e como meio 

de orientação para alavancá-la em meio aos ambientes internos e externos”. 

Com essas novas orientações se fortificando em torno da gestão, o trabalho dos 

administradores foi alterado, já que a informação e as ideias aliaram-se as máquinas e 

passaram a ser fundamentais para enfrentar a concorrência. Com isso, as empresas têm 

se visto obrigadas a modificarem ou aperfeiçoarem as suas estruturas organizacionais 

de forma a estarem preparadas para atender as suas próprias necessidades e as que o 

mercado as impõe. E um meio viável de verificar essas estruturas e retratar o 

posicionamento do negócio, bem como descrever uma visão futura e se planejar 

estrategicamente, pode ser representado com o estudo de seus processos, já que toda 

organização, de uma forma ou de outra, utiliza-se de pessoas, processos e tecnologia 

para a execução de seus negócios. 

Os processos são um conjunto de atividades que juntos produzem um resultado 

de valor para um consumidor, mas ainda é comum encontrar empresas sem qualquer 

organização ou entendimento desses, o que pode resultar em grandes estragos na 

gestão, principalmente, das pequenas e médias empresas, pois normalmente são 

formadas e desenvolvidas pelos próprios donos e raramente tiveram a oportunidade de 

crescer de forma organizada, com todos os processos entendidos e adequadamente 

documentados. Um dos erros mais frequentes dessas organizações é confundir 

procedimentos com processo, do qual os procedimentos fazem parte por meio das 

atividades que formam o processo. Dessa forma, uma ferramenta que ajuda a detalhar, 
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bem como fazer compreender como os procedimentos devem funcionar na realidade, 

é o do mapeamento do processo, que tem por finalidade o aperfeiçoamento através da 

visão clara e objetiva que a ilustração proporciona.  

Mapear um processo é, basicamente, desenhar o fluxo, passo a passo, de suas 

atividades, ou seja, uma verdadeira fotografia do estado atual do processo para que se 

possa entendê-lo por completo e possibilitar a compreensão necessária para se pensar 

em uma maneira de melhorá-lo. Para obter o resultado esperado é importante que os 

principais “atores” de cada atividade dentro do processo estejam envolvidos no 

mapeamento, pois eles conhecem com detalhes como o trabalho é realmente 

executado. Através desse mapeamento será possível identificar os principais gargalos 

nos processos organizacionais de forma a solucioná-los pelos meios mais seguros e 

eficientes, prezando sempre pela qualidade final do produto e/ou serviço prestado pela 

organização.  

De acordo com Villela (2000), o mapeamento de processo é uma ferramenta 

gerencial analítica de comunicação que têm por objetivo ajudar a melhorar os processos 

existentes ou implantar uma nova estrutura voltada para processos. A utilização dessa 

metodologia permite que as organizações se beneficiem em diversos aspectos como no 

processo de redução de custos, na celeridade de informações, redução de falhas, melhor 

integração entre os processos, dentre outros. 

Com a identificação da importância dessa ferramenta na gestão das 

organizações, neste trabalho de curso foi estudada uma empresa da indústria naval, 

formada e desenvolvida pelos próprios donos, nascida numa estrutura informal, mas 

que vem buscando formalizar uma estrutura planejada e controlada nos últimos anos. 

Trata-se de um estaleiro que produz embarcações de esporte e recreio, mais conhecidas 

como lanchas, situado na região dos Vales do Rio Grande do Sul, e com esse estudo, 

primeiramente, foram analisados e mapeados os seus processos de gestão, mais 

especificamente a gestão do setor comercial da empresa e, generalizadamente, dos 

outros setores envolvidos para que o gerenciamento do comercial tenha sucesso 

garantido do início ao fim do processo e, posteriormente, levantou-se os dados sobre a 

história, a empresa e o produto, com o intuito de analisar o funcionamento e apresentar 

o ramo de atuação. 
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Este trabalho, portanto, foi focado no mapeamento de processos do setor 

comercial de um estaleiro para que, com base na análise dos mecanismos utilizados na 

ordenação de trabalho do setor, fosse possível identificar suas abundâncias e 

deficiências, visando elaborar uma proposta de melhorias para facilitar as tarefas diárias 

e o sucesso da coordenação do setor, bem como aferir a gestão comercial como um 

todo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Analisar os processos do setor comercial da industriaria naval Estaleiro Cimitarra 

Ltda. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar a estrutura organizacional do setor comercial; 

 Mapear os processos do setor comercial; 

 Analisar os mecanismos utilizados na coordenação dos processos do setor 

comercial,  

 Identificar possíveis falhas na organização dos processos do setor comercial; 

 Propor melhorias de reorganização para facilitar as tarefas diárias e o sucesso do 

setor comercial. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A Indústria Naval, em todo o mundo, é considerada de importância estratégica 

para os países, sendo apoiada e incentivada pelos governos. É um projeto da sociedade 

porque representa a mobilização de grandes contingentes de mão-de-obra e de vastos 

recursos financeiros. Influi na economia dos países pelo alto fator de multiplicação que 

proporciona ao longo de toda a sua cadeia produtiva. É também um elo vital no processo 

de inserção dos países na economia mundial, como parte da logística de transportes dos 

bens produzidos, já que cerca de 95% do comércio mundial é realizado por via marítima 

ou por hidrovias (SINAVAL, 2015).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE Tenn, 2016) informa que “a 

costa brasileira se estende pelo Oceano Atlântico, cobrindo 7.367 Km” e, mesmo com 

toda essa extensão, são poucas as empresas que fabricam lanchas de esporte e recreio 

no Brasil e são poucos os consumidores desse mercado, onde as embarcações fazem 

parte de seus sonhos de consumo, ora por serem verdadeiros brinquedos para adultos, 

ora por uma cultura que já vem da família ou da região. 

 
Com uma população de 190.755.799 habitantes, em 2010, e uma superfície 
de 8.515.767,049 km², o Brasil tem, na dimensão continental de seu 
território, assim como no tamanho populacional e diversidade cultural, os 
fundamentos de suas diferenças regionais e de seu modo de inserção 
internacional na contemporaneidade. (ATLAS DO CENSO DEMOGRÁFICO, 
2013, p. 11). 

 

O mercado náutico brasileiro vem se desenvolvendo, ano após ano, 

principalmente após a instalação de fábricas estrangeiras no país, a exemplo do que 

aconteceu com a indústria automotiva, reforçando as empresas nacionais a importância 

de uma boa administração e produtos com cada vez mais qualidade. Podemos 

considerar que o mercado náutico ainda é novo no Brasil, com demanda reprimida, mas 

muito espaço para crescimento mesmo na crise. O público alvo é a classe AAA a qual 

sente menos a turbulência econômica do país. O Brasil contava com 790.690 

embarcações no ano de 2014, onde 60% delas baseavam-se no litoral entre Guarujá/SP 

e Angra dos Reis/RJ e, no mesmo ano, o setor naval obteve faturamento entre 700 a 750 

milhões de dólares (FÁBIO, 2015). O crescimento do mercado náutico brasileiro pode 

ser observado no ANEXO A. 
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O Rio Grande do Sul é o quarto polo naval em construção de embarcações de 

esporte e recreio, segundo Cigana (2013, <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/econo 

mia/noticia/2013/01/ventos-favoraveis-da-economia-estimulam-mercado-nautico-no-

estado-4009163.html>): 

 
uma recente pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) em parceria com a Associação Brasileira dos Construtores 
de Barcos e seus Implementos (ACOBAR) indica que o país, nos últimos anos, 
apresenta a maior taxa de crescimento do setor no mundo. [...] A pesquisa do 
SEBRAE aponta o estado do RS como o terceiro maior polo brasileiro de 
fabricação de equipamentos e acessórios náuticos — como ferragens, velas, 
cabos, mastros e peças de reposição —, com uma variedade que perde 
apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Em produção de embarcações de 
esporte e passeio, o Rio Grande do Sul fica em quarto. 

 

Estaleiro Cimitarra Ltda. é o nome de uma dessas empresas do setor naval que 

se estabelece no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Vera Cruz, e, 

contrariando toda uma cultura da região dos Vales que trabalha forte desde a produção 

até a exportação de fumo, essa empresa chama a atenção, pois produz e comercializa 

um produto luxuoso, cheio de glamour e imaginação, saindo totalmente fora do padrão 

de empresas da região e, ao mesmo tempo, está longe do mar, o que a difere dos outros 

estaleiros. Além disso, essa empresa conta com 183 colaboradores diretos e indiretos, 

fatura anualmente milhões de reais contribuindo consideravelmente com os impostos 

e elevando o PIB (Produto Interno Bruto) do município, participa de grandes feiras 

nacionais do setor e também institucionalmente em pequenos eventos. 

Estudar os processos das organizações ajudam a implementar a estratégia nas 

operações do negócio, já que a visão, missão e valores da empresa são colocados em 

prática por meio deles. Dessa forma, os processos são ativos de grande valor, pois 

através deles se criam diferenciais competitivos, também sendo responsáveis pela 

criação de valor na perspectiva do cliente. Harrington (1993, p. 10) define processo 

como “qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma 

saída (output) para um cliente interno ou externo” e afirma ainda que “os processos 

fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos”. 

O mapeamento de processos, bem como sua gestão, são uma forma de 

organização e controle de todo o passo a passo para o funcionamento de uma empresa. 

Logo, mapear os processos de maneira organizada e eficaz é importantíssimo para a 
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estrutura organizacional e para uma melhor gestão empresarial, pois é possível 

desvendar novas intuições para o amadurecimento e evolução do negócio através de 

análises que irão identificar, priorizar e entender problemas. E tais análises são 

fundamentais para implementar novos processos chave para o sucesso da empresa. 

Como lembra De Mello (2008), a escolha do mapeamento como ferramenta de 

melhoria se baseia em seus conceitos e técnicas que, quando empregadas de forma 

correta, permite documentar todos os elementos que compõem um processo e corrigir 

qualquer um desses elementos que esteja com problemas sendo uma ferramenta que 

auxilia na detecção das atividades não agregadoras de valor. 

O mapeamento de processos manifesta-se então como uma fonte de 

identificação e análise das interações dentro do processo com a finalidade de 

aperfeiçoá-los, evitando desperdícios de tempo, recursos, entre outros. Sobre o tema, 

Corrêa et al (2005, p. 892) acrescentam que: 

 
Mapear ajuda a identificar as fontes do desperdício, fornecendo uma 
linguagem comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, 
tornando as decisões sobre os fluxos visíveis, de modo com que se possa 
discuti-las, agregando conceitos e técnicas enxutas, que ajudam a evitar a 
implementação de algumas técnicas isoladamente, formando a base para um 
plano de implementação e mostrando a relação entre o fluxo de informação 
e o fluxo de material. 

 

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela importância e necessidade do 

mapeamento, padronização e controle dos processos no setor comercial da industriaria 

naval para alcançar melhores resultados e monitorar variáveis que possam afetar a 

conformidade dos barcos produzidos. Logo, esse foi realizado juntamente com a gerente 

e os colaboradores chaves do estaleiro, principalmente, os do setor comercial e dos 

outros setores envolvidos nos processos do comercial, onde se verificou a gestão 

comercial como um todo, sendo possível realizar o mapeamento dos processos e tarefas 

diárias do setor, identificar suas falhas na organização dos processos e propor melhorias 

de reorganização, com o intuito de sugerir aos sócios, na finalização deste, uma nova 

forma de gestão dos processos, não só para o crescimento da organização e a satisfação 

de seus clientes, mas também de seus colaboradores. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Revisão ou Levantamento de Literatura é a localização e obtenção de 

documentos para avaliar a disponibilidade de material que subsidiará o tema do 

trabalho de pesquisa, sendo este levantamento realizado junto às bibliotecas ou 

serviços de informações existentes. Nessa revisão de literatura serão apresentados os 

principais conceitos de gestão de uma empresa, sendo eles, processos administrativos 

(seção 4.1), processo organizacional (seção 4.2), gestão de processos (seção 4.3), gestão 

da qualidade do processo (seção 4.4), gestão da rotina de trabalho (seção 4.5) e 

mapeamento de processos (seção 4.6). 

 

4.1 Processos administrativos 

 

Os processos administrativos são atividades coordenadas que envolvem pessoas, 

procedimentos e ferramentas tecnológicas. Tais técnicas de procedimentos devem ser 

devidamente elaboradas de acordo com as necessidades de cada empresa e modeladas 

de maneira a aproveitar sua forma exata de aplicação. 

Segundo Maximiano (1995), o processo administrativo divide-se em quatro 

subprocessos básicos: planejamento, organização, direção e controle. 

 

Planejar é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. Organizar é 
o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela 
realização, é também o processo de distribuir os recursos disponíveis 
seguindo algum critério. Dirigir é o processo de mobilizar e acionar os 
recursos, especialmente as pessoas, para realizar as atividades que 
conduzirão aos objetivos. Controlar é o processo de assegurar a realização 
dos objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los. (MAXIMIANO, 
1995, p. 61). 

 

Já para Gonçalves (2000), os processos na área fabril são fáceis de se observar, 

no entanto, o trabalho nos escritórios segue um fluxo conduzido pelos cabos da rede 

informatizada e o deslocamento do trabalho não é tão facilmente observável. Muitas 

vezes, o funcionamento das empresas exige a organização de processos provisórios, de 

duração limitada. 
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Dessa forma, a definição inclui não apenas as tarefas a serem executadas, mas 

também o número de operadores, a distribuição do trabalho entre eles, a tecnologia 

empregada, os indicadores de eficiência e os resultados esperados. Liga-se também à 

noção de método de trabalho (Lowenthal, 1994).  

Na visão de Lipnack e Stamps (1997), citado por Gonçalves (2000, p. 8), os 

processos podem ser entendidos popularmente como “a forma pela qual as coisas são 

feitas na empresa”.  

Algumas vezes, as atividades essenciais, aquelas atividades que são críticas para 

que sejam atingidos os objetivos da empresa, podem ser chamadas de processos, pois 

envolvem um conjunto de atividades operacionais, diversos níveis organizacionais e 

práticas gerenciais. Assim, elas são os processos que precisam ser executados para que 

a empresa exista (Bennis e Mische, 1995). 

 

4.1.1 Gestão comercial 

 

A gestão comercial envolve a gerência dos recursos que fazem parte da atividade 

comercial, porém nem toda empresa possui profissionais equipados com as técnicas 

gerenciais específicas da área, apesar de todas terem que lidar com esse lado do 

negócio. 

Segundo Leão (2010), os gestores comerciais e de vendas devem planejar, dirigir 

e coordenar as atividades relacionadas com a comercialização e a venda dos produtos 

e/ou serviços oferecidos pela organização. As suas funções são muito importantes 

porque é através das vendas que as empresas obtêm os recursos financeiros necessários 

à sua sobrevivência econômica. Uma empresa só é rentável quando consegue obter 

receitas superiores às suas despesas e o objetivo principal destes gestores é assegurar 

que, através das suas vendas, a empresa tenha o maior volume possível de receitas. 

As atividades e competências exercidas pelo departamento de gestão comercial 

de uma empresa são variadas, mas, em geral, estão ligadas ao processo de 

comercialização e seus diferentes estágios. Baseados nesse contexto, o presente estudo 

foi motivado pela possibilidade de falhas nos processos organizacionais de uma 

industriaria naval, em especial, na estrutura dos processos do setor comercial dessa 
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organização, de forma que com esse trabalho se possa contribuir para que o bom 

andamento do negócio efetuado pelos vendedores junto aos clientes se concretize.  

 

4.1.2 Gestão de PCP 

 

Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP ou PCP) é uma função 

técnica e administrativa que tem por objetivo fazer os planos que orientarão a produção 

e servirão de guia para seu controle.  

“A programação e controle da produção consiste essencialmente em um 

conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar o processo produtivo 

e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa”. (ZACCARELLI, 1987, 

p. 1). 

O objetivo do PCP consiste em formular os planos para organizar a aplicação dos 

recursos humanos e materiais de modo a controlar as ações para correções de eventuais 

desvios e minimizar perdas. É, basicamente, o departamento da empresa que 

determina: 

a) o que vai ser produzido; 

b) quanto vai ser produzido; 

c) onde vai ser produzido; 

d) como vai ser produzido; 

e) quando vai ser produzido. 

Zaccarelli (1987, p. 262), coloca o controle como parte da programação e 

controle da produção, o qual tem como funções específicas: “fazer comparações entre 

programado e realizado, fazer relatórios para a alta administração e informar outras 

seções e clientes sobre o andamento dos trabalhos da fábrica”. O autor salienta ainda 

que existem diversos tipos de controle, tais como: controle do plano de fabricação; das 

datas de término; quanto à mão-de-obra, máquinas, material, trabalhos em processo; 

de qualidade; estoques; entre outros. 

Dentre todas as atividades relacionadas ao PCP, nesse estudo trataremos apenas 

de uma específica, a de controle da produção e materiais para aplicar correções de 
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rumos e acertos no planejamento com o objetivo de atender aos compromissos da 

empresa, atuando também como planejador junto a outras áreas da organização. 

 

4.1.3 Gestão jurídica 

 

Os resultados sempre foram, e continuam sendo, um dos maiores desafios do 

mundo corporativo e não poderia ser diferente no que diz respeito à prestação dos 

serviços jurídicos. 

O departamento jurídico deve empenhar seus trabalhos de forma equalizada 

com os demais setores da organização, de forma necessária e fundamental, tornando-

se a verdadeira alavanca para a elaboração e realização de negócios rentáveis, com a 

eficácia esperada pela empresa (MATOS, 2014). 

No que se refere ao papel do departamento jurídico em prol de uma empresa, 

basicamente, diz respeito à sua atuação em defesa da organização, representando-a 

perante órgãos judiciários e analisando documentações, contratos, processos, entre 

outros, antes de qualquer consolidação para verificar possíveis falhas e riscos. 

 

O Departamento Jurídico não pode se valer apenas do litígio, mas sua 
atuação, impreterivelmente, envolverá a participação em negociações, 
prevenção de conflitos, elaboração de contratos, domínio do direito 
regulatório, dentre outros assuntos que integrarão os objetivos da empresa. 
Assim, ocorrerá o verdadeiro apoio jurídico ao mundo empresarial, de forma 
a coadunar com a necessidade e ritmo negocial. (COELHO et al, 2011, p. 76). 

 

O departamento jurídico é responsável por todos os contratos firmados por uma 

empresa, sendo essa uma função crucial, uma vez que cabe ao jurídico mantê-los 

atualizados, sempre de acordo com as mudanças impostas por lei ou pelos acordos entre 

as partes. Isso evita imensos prejuízos, que podem ser causados pela falta de verificação 

nas condições para que um processo jurídico ocorra (ENDEAVOR, 2015). 

Algumas funções do departamento jurídico são primordiais para que as 

estratégias traçadas sejam seguidas à risca, principalmente, quando se trata do 

relacionamento e acordos entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia de 

terceiros. 
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4.1.4 Gestão financeira 

 

Uma boa gestão financeira atua através de um conjunto de ações e 

procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle 

das atividades financeiras da empresa. 

 Megliorini e Vallim (2009) entendem que a função financeira é o conjunto de 

atividades relacionadas à obtenção, nas condições mais favoráveis, dos recursos de que 

a empresa necessita e sua aplicação, de maneira eficaz, no alcance de seus objetivos. E 

que as funções financeiras centrais de uma empresa compreendem em obtenção de 

recursos, aplicação de recursos e planejamento e controle financeiro. 

“A área de finanças é ampla e dinâmica. Afeta diretamente a vida de todas as 

pessoas e organizações. [...] Podemos definir finanças como a arte e a ciência da gestão 

do dinheiro.” (GITMAN, 2004, p. 4). 

 Para Maximiano (2006, p. 72) “a função financeira cuida do dinheiro da empresa, 

para protegê-lo e promover sua utilização eficaz”. O autor explica que isso inclui a 

maximização do retorno dos investimentos e a manutenção de certo grau de liquidez, 

para o cumprimento das obrigações. 

Uma boa gestão financeira precisa superar os problemas e trazer progressos 

econômicos, daí a importância de um gestor financeiro conhecer a gestão financeira 

contábil e auditoria na empresa em que trabalha. 

 

4.1.5 Gestão de TI 

 
As organizações vêm enfrentando uma variedade de problemas decorrentes da 

rápida evolução da Tecnologia da Informação (TI) e do descompasso causado pelo atraso 

na introdução dessa evolução nos modelos gestão de negócios. Segundo Oliveira e 

Motta (2012, p. 172), “as maiores dificuldades estão na criação de um ambiente 

operacional no qual a rapidez do processo decisório e o desempenho organizacional são 

essenciais para a agilidade nos serviços”. 

As mudanças vêm ocorrendo rapidamente, especialmente na área de gestão de 

processos e de TI, onde o seu ritmo é vertiginoso. Um dos motivos é que a 

informatização e, em especial, os padrões e modelos de automação dos processos, 
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viraram commodities consumidas no mundo inteiro (DAVENPORT, 2005). A necessidade 

de automação decorre do fato de que a tomada de decisão precisa acompanhar o ritmo 

das mudanças, sob pena de se perder oportunidades de negócios e se tornar frágil em 

virtudes da concorrência. 

Com isso, um conjunto de melhores práticas que orientam a gestão de processos 

está em uso intenso, onde os sistemas de gestão de processos de negócios (sigla em 

inglês BPMS – Bussines Process Management Systems) têm sido utilizados com o 

objetivo maior de atingir a conformidade dos processos. A consolidação e a evolução do 

conceito de gestão de processo naturalmente resultaram no desenvolvimento de 

tecnologias de suporte à gestão de processos como, por exemplo, o fluxo de trabalho 

(workflow), trabalho colaborativo (groupware) e as aplicações de integração da empresa 

(PAIM, 2009).  

A Figura 01 reforça a ideia de processos e sistemas dentro de uma dada 

organização que podem ser interligados ao longo de uma cadeia de suprimentos. A 

mesma figura destaca que integrar processos entre empresas significa integrar sistemas 

de informação das empresas que são os elos de uma dada cadeia de suprimentos. 

 

Figura 01 – Interfaces do processo entre organizações 

 

Fonte: Paim (2009, p. 286). 

 

“O movimento atual está associado a uma gestão de processos suportada por 

tecnologia, na qual sistemas de informação para gestão de processos estão levando a 

melhoria de processo a ser realizada no dia-a-dia das organizações.” (PAIM, 2009, p. 

284). Na Figura 02 podem ser observados os sistemas utilizados na gestão de processos. 
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Figura 02 – Sistemas utilizados para gestão de processos 

 

Fonte: Paim (2009, p. 289). 

 

 Na Figura 03 podem ser observados os tipos de BPMS utilizados na gestão de 

processos. 

 

Figura 03 – Tipos de BPMS 

 

Fonte: Paim (2009, p. 288). 

 

Os BPMS interligam pessoas e processos, gerenciam a transformação e o acesso 

à informação, tratam exceções e orquestram o fluxo de processos. Essas ferramentas 

têm funções de análise e de representação que concretizam a verificação, a avaliação e 

a modificação dos processos e das estruturas organizacionais.  
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Qualquer BPMS, instalado e customizado, deve ser capaz de: 

a) captar e identificar os processos críticos e necessários à gestão do negócio;  

b) entender, aceitar e operar o esquema de identificação, o sequenciamento e 

a interação desses processos; 

c) tornar possível a integração do sistema de gestão de processos com o 

ambiente de TI; 

d) aceitar o conjunto de critérios e métodos adotados pela organização, visando 

a assegurar a efetiva operação e o monitoramento desses processos; 

e) fornecer e disponibilizar, a tempo e na hora certa, informações sobre esses 

processos; 

f) possibilitar o monitoramento de atividades, monitorar o funcionamento e 

desempenho dos processos; 

g) fornecer ferramentas para análise da estrutura atual, simulação e otimização 

de processos; 

h) fornecer recursos e facilidades para a implementação de ações, visando a 

obtenção de resultados planejados e à melhoria contínua desses processos. 

Assim, um BMPS fornece a plataforma tecnológica para a realização das 

iniciativas de gestão de processo de negócio que, por sua vez, introduz o conceito de 

“processamento de processos” e ressalta que não é um conceito limitado a automação 

de modelos digitalizados, mas que promove a descoberta, o desenho e o detalhamento 

de processos de negócio, assim como a execução, administração, supervisão e controle 

sobre os mesmos de modo a assegurar que estejam alinhados com os objetivos da 

organização. 

 

4.2 Processo organizacional 

 

As empresas estão cada vez mais dependentes pela busca contínua de 

otimização dos processos organizacionais, bem como da sua adequação e 

funcionamento, visando garantir a estabilidade no segmento de mercado e se destacar 

dos concorrentes com diferenciais competitivos. Com isso, as organizações têm 

apresentado um interesse acentuado sobre a mudança organizacional e vêm 
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desenvolvendo abordagens e metodologias destinadas ao realinhamento estratégico 

entre suas estruturas, objetivos e processos organizacionais. 

Segundo o Manual de Processos da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica, 

2012, p. 7),  

 
processo organizacional é um conjunto de atividades logicamente inter-
relacionadas, que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e 
informações e, quando executadas, transformam entradas em saídas, 
agregam valor e produzem resultados, repetidas vezes. Esse conceito traz a 
ideia de processo como fluxo de trabalho - com insumos e produtos/serviços 
claramente definidos e atividades que seguem uma sequência lógica e que 
dependem umas das outras numa sucessão clara – denotando que os 
processos têm início e fim bem determinados e geram resultados para os 
clientes internos e usuários do serviço. 

 
Na visão de Keen (1997), citado por Gonçalves (2000, p. 8), processo 

organizacional também pode ser definido como: 

 
qualquer trabalho que seja recorrente, afete algum aspecto da capacitação 
da empresa, possa ser realizado de várias maneiras distintas com resultados 
diferentes em termos da contribuição que pode gerar com relação a custo, 
valor, serviço ou qualidade e envolva a coordenação de esforços para a sua 
realização. 

 

4.2.1 Tipos de processo organizacional 

 
Os processos podem diferenciar-se segundo a função que desempenham, de 

uma maneira geral, dentro da organização, sendo que a forma que agem e as barreiras 

que interagem é que definem que tipo de processo realmente é dentro empresa. Os 

processos organizacionais podem ser divididos em três tipos: processos primários (ou 

finalísticos), processos de suporte (ou apoio) e processos gerenciais. 

a) Processos primários (ou finalísticos) 

Referem-se à essência do funcionamento da organização, são aqueles que 

caracterizam a atuação da empresa e recebem o apoio de outros processos internos, 

gerando o produto e serviço para o cliente externo. 

Os processos primários incluem as atividades que geram valor para o cliente. 

Podem ainda ser entendidos como aqueles que caracterizam a atuação da empresa e 

que são suportados por outros internos, resultando no produto ou serviço que é 

recebido por um cliente externo (GONÇALVES, 2000). 
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b) Processos de suporte (ou apoio) 

Essenciais para a gestão efetiva da organização, garantem o suporte adequado 

aos processos finalísticos, estando diretamente relacionados à gestão dos recursos 

necessários para o desenvolvimento de todos os processos da empresa. 

Os processos de suporte são os conjuntos de atividades que garantem o apoio 

necessário ao funcionamento adequado dos processos primários (GONÇALVES, 2000). 

c) Processos gerenciais 

São aqueles ligados a estratégia da organização, diretamente relacionados à 

formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e obtenção de metas e 

objetivos, bem como ao estabelecimento de métricas (indicadores de desempenho) e 

às formas de avaliação dos resultados alcançados interna e externamente à organização. 

 Para Davenport (1994), os processos de gerenciamento envolvem planejamento, 

fixação de metas, monitoramento, tomada de decisões e comunicação com relação aos 

processos ativos operacionais-chave de uma empresa. 

 

4.2.2 Hierarquia do processo organizacional 

 
Harrington (1993, p. 33) afirma que “tudo o que fazemos ou em que estamos 

envolvidos é um processo”. É importante considerar que os processos irão variar, sendo 

alguns mais complexos e alguns mais simples e dessa forma, é necessário estabelecer 

uma hierarquia do processo (HARRINGTON, 1993). A hierarquia citada por Harrington 

(1993) está apresentada na Figura 04. 

 
Figura 04 - Hierarquia do processo 

 

Fonte: Harrington (1993, p. 34). 
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Os processos ainda podem ser classificados quanto a sua hierarquia. Segundo 

Reis e Blattman (2004, p. 8), a hierarquia do processo “é a forma de classificar os 

processos de acordo com o seu grau de abrangência na organização”. Os autores 

sintetizam a hierarquia em macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. 

a) Macroprocesso 

É um processo que geralmente envolve mais de uma função organizacional e cuja 

operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona. O 

macroprocesso está no topo do organograma de organização.  

De acordo com Varvakis et al (1998, p. 11) o macroprocesso “geralmente envolve 

mais de uma função da organização, cuja operação tem impacto significativo nas demais 

funções”. 

b) Processo 

É um conjunto de operações de alta complexidade, visando cumprir um objetivo 

organizacional específico. Os processos recebem entradas e geram saídas que se iniciam 

e terminam com o cliente externo.  

A partir de uma visão macro, Harrington (1993, p. 34) diz que “os processos são 

as atividades-chave necessárias para administrar e/ou operar uma organização”. 

Processo é “uma ordenação específica de atividades de trabalho através do 

tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente definido de 

entradas e saídas, uma estrutura para a ação” (PAIM, 2009, p. 101). 

c) Subprocesso 

É um conjunto de operações de média a alta complexidade, realizando um 

objetivo específico em apoio a um processo.  

Segundo Varvakis et al (1998, p. 11), o subprocesso são “divisões do 

macroprocesso com objetivos específicos, organizadas seguindo linhas funcionais”. 

d) Atividade 

São operações ou conjunto de operações em média complexidade que ocorrem  

dentro de um processo ou subprocesso, geralmente desempenhadas por uma unidade 

organizacional determinada e destinada a produzir um resultado específico.  

Por atividade entendem-se todas as ações necessárias para que se possa 

produzir determinado resultado (HARRINGTON, 1993). 
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e) Tarefa 

É o conjunto de trabalhos a ser executado, envolvendo rotina, dificuldade, 

esforço ou prazo determinado, nível imediatamente inferior a uma atividade.  

Cada atividade é constituída por um determinado número de tarefas que, 

geralmente, são executadas por indivíduos ou por pequenos grupos, constituindo os 

menores microenfoques do processo (HARRINGTON, 1993). 

 

4.3 Gestão de processos 

 
A gestão de processos tem por finalidade identificar, desenhar, executar, medir, 

monitorar e controlar processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar 

consistência e resultados alinhados aos objetivos estratégicos da organização, 

envolvendo, ainda, com ajuda de tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, 

inovações e o gerenciamento dos processos ponta a ponta, levando a uma melhoria do 

desempenho organizacional e dos resultados de negócios. 

 

4.3.1 Definição de processos 

 
“É um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação 

lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as 

necessidades e as expectativas dos clientes.” (OLIVEIRA, 2007, p. 9). 

 Já Harrington (1993, p. 34) define processos como um “grupo de tarefas que têm 

interligação lógica, baseadas no uso de recursos da empresa para gerar determinados 

resultados consistentes com seus objetivos”. 

 Logo, pode-se dizer que o processo é visto como determinado fluxo de trabalho, 

com entradas (inputs) e saídas (outputs) definidas e respectivas tarefas realizadas em 

suma sequência e que dependem umas das outras. 

 
Essas entradas podem ser bens tangíveis, por exemplo, materiais, 
equipamentos entre outros, ou intangíveis, tais como informação e 
conhecimento. E tem um fim determinado, resultado do fluxo de trabalho 
específico, da execução das tarefas e atividades definidas que possibilita a 
geração de produtos, bens ou serviços. (BLATTMANN, 2001, p. 37). 
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4.3.2 Tipos de processos empresariais 

 
Embora existam muitas classificações de processos, de diferentes perspectivas, 

a literatura identifica três tipos de processos empresariais: processos de negócios (ou 

de clientes), processos administrativos (ou organizacionais) e processos de 

gerenciamento (ou gerenciais). 

a) Processos de negócios (ou de clientes) 

Para Rummler e Brache (1974), citado por Cury (2000, p. 303), o processo de 

clientes é o que “confecciona um produto ou serviço para um cliente externo da 

organização”. 

Gonçalves (2000, p. 10) defende “são aqueles que caracterizam a atuação da 

empresa e que são suportados por outros internos, resultando no produto ou serviço 

que é recebido por um cliente externo”. 

b) Processos administrativos (ou organizacionais) 

 Para Gonçalves (2000, p. 10) processos organizacionais ou de integração 

organizacional “são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento 

coordenado dos vários subsistemas da organização em busca do seu desempenho geral, 

garantindo o suporte adequado aos processos de negócio”. 

 Na visão de Rummler e Brache (1974), citado por Cury (2000, p. 303), os 

processos administrativos “fabricam produtos que são invisíveis para os clientes 

externos, sendo, porém, essenciais ao gerenciamento efetivo dos negócios”. 

c) Processos de gerenciamento (ou gerenciais) 

Os processos de gerenciamento “incluem as decisões que os gerentes devem 

tomar para apoiar os processos de negócios”, é como definem Rummler e Brache (1974), 

citado por Cury (2000, p. 303). 

“Processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas relações.” 

(GONÇALVES, 2000, p. 10). 

 

4.4 Gestão da qualidade no processo 

 

 A  gestão  da  qualidade,  de  um  modo  geral,  pode  ser  definida  como  sendo  
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qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de 

possibilitar a melhoria de produtos e serviços, visando garantir a completa satisfação 

das necessidades dos clientes relacionadas ao que está sendo oferecido, ou ainda, a 

superação de suas expectativas. 

Conforme Kaplan e Norton (1996, p. 21), “o que não pode ser medido, não pode 

ser gerenciado”. Os itens de controle e itens de verificação são importantes ferramentas 

para a obtenção e melhoria da qualidade dos processos produtivos. 

Os sistemas de gestão da qualidade têm por objetivo identificar, compreender e 

gerenciar os processos com o objetivo de se atingir objetivos comuns. Dessa forma, é 

possível compreender de uma maneira mais ampla a interdependência entre os 

processos e alinhar metas individuais com os objetivos-chaves da organização (MELLO 

et al, 2009). 

 Paladini (2000, p. 35), define a gestão da qualidade no processo como o 

“direcionamento de todas as ações do processo produtivo para o pleno atendimento do 

cliente”. 

 A gestão da qualidade no processo gerou alguns princípios simples de operação, 

sendo alguns deles, segundo Paladini (2000, p. 38): “quem avalia melhorias no processo 

é o consumidor final do produto; tudo o que se faz no processo pode ser melhorado; 

ações que não agregam valor ao produto são desperdícios e por isso devem ser 

eliminados”; entre outros. 

 

4.5 Gestão da rotina de trabalho 

 
A gestão da rotina de trabalho pode ser definida como as ações e verificações 

diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no 

cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo e a cada organização.  

“O gerenciamento da rotina de trabalho é a base da administração da empresa, 

devendo ser conduzido com o máximo cuidado, dedicação, prioridade, autonomia e 

responsabilidade.” (CAMPOS, 1998, p. 21). 

Moura (1997, p. 30) conceitua a gestão da rotina como a “ação de coordenar e 

executar as atividades do dia-a-dia em nível operacional, praticando o ciclo PDCA 
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(Planejar, Desenvolver, Checar e Agir) e executando as atividades de acordo com as 

políticas e diretrizes da empresa”. 

 Campos (1998, p. 19) defende que “é muito difícil que as funções gerenciais 

possam ser conduzidas de forma eficaz se as funções operacionais não funcionam bem”. 

Ou seja, como as funções operacionais consomem a maior parte do tempo de trabalho 

das pessoas, necessitam funcionar bem e dentro do esperado, já que devem ser 

gerenciadas de forma eficaz, para que as pessoas exerçam suas funções operacionais da 

melhor forma possível cumprindo a padronização dos processos e do trabalho 

direcionados pela organização. 

As rotinas de trabalho necessitam ser analisadas com a intenção de se confirmar 

se os fluxos de processos seguem os caminhos mais práticos e coerentes para a 

execução das funções operacionais. O objetivo é verificar quais são as etapas de cada 

rotina, bem como a utilidade e o valor que agrega ao resultado final. Com essa análise é 

possível identificar os pontos que necessitam se adequar as sequências das operações 

ou, se for o caso, eliminá-los. 

 

4.6 Mapeamento de processos 

 
O mapeamento de processos tem se tornado tarefa constante e de grande 

importância na gestão por processos, pois segundo Rotondaro (2005, p. 224), “permite 

que sejam conhecidas com detalhe e profundidade todas as operações que ocorrem 

durante a fabricação de um produto ou a produção de um serviço”. 

O mapeamento dos processos está relacionado à forma de como os recursos e 

atividades estão projetados, ao modo de como essas atividades são geridas no dia-a-dia 

e aos meios pelos quais a empresa irá gerar o aprendizado, bem como promover 

melhorias nas operações e na forma de coordenação do trabalho em si. Ajuda a 

detalhar, bem como compreender como os processos funcionam na realidade, 

objetivando aperfeiçoá-los, através da visão clara e objetiva que a ilustração 

proporciona. E para obter o resultado esperado, é importante que os principais 

colaboradores de cada atividade dentro do processo estejam envolvidos no 
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mapeamento, pois eles conhecem com detalhes como o trabalho é realmente 

executado, o que reflete o caráter empírico dessa ferramenta. 

Correia, Leal e Almeida (2002, p. 4) acrescentam que “o mapeamento de 

processos é bastante reconhecido pelo importante papel que pode desempenhar, ao 

ajudar a entender as dimensões estruturais do fluxo de trabalho [...]”.  

E mais adiante: “Dentre as ferramentas utilizadas para se visualizar um processo, 

destaca-se o gráfico de fluxo de processo, onde se representam os diversos passos ou 

eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa específica, [...].” (CORREIA, LEAL 

E ALMEIDA, 2002, p. 4). 

Na visão de Rotondaro (2005, p. 224) as pessoas que vão fazer o mapeamento 

têm de: 

 
entender os conceitos do processo; entender os elementos do processo e 
estar aptos a aplicá-los a seu próprio processo; entender o que é valor para a 
empresa e o cliente; e saber como usar os rendimentos obtidos nos passos 
do processo para identificar onde uma melhoria deve ter maior impacto. 

 

O mapeamento de processos revela-se, então, como uma fonte de identificação 

e análise das interações dentro do processo com o propósito de aperfeiçoá-los e evitar 

desperdícios de tempo, recursos, entre outros. Este recurso representa alto valor 

agregado para as empresas, já que se faz necessário para atender a demanda, tornando-

se um fator de segurança desde a produção do produto até o atendimento do cliente. 

Outra grande contribuição que esta ferramenta oferece é a possibilidade de economizar 

tempo e baixar custos através do controle dos processos presente no cotidiano de todo 

os setores de uma empresa. Ainda pode-se destacar que esse controle permite às 

organizações desde a terem menos falhas no produto final até a satisfação total no 

atendimento do cliente. 

 

4.6.1 Técnicas para o mapeamento de processo 

 
Para Mello e Salgado (2005, p. 3), “o mapeamento é realizado pela utilização de 

uma técnica para representar as diversas tarefas necessárias, na sequência em que elas 

ocorrem, para a realização e entrega de um serviço”. 
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A literatura apresenta algumas técnicas de mapeamento com diferentes 

enfoques tornando a correta interpretação destas técnicas fundamental no processo de 

mapeamento. Dentre as diversas técnicas de mapeamento destacam-se: 

a) SIPOC: é uma ferramenta usada por um time para identificar todos os 

elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o 

trabalho começar (FERNANDES, 2006); 

b) Blueprinting: representa um fluxograma de todas as transações integrantes 

do processo de prestação de serviço (FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 1998); 

c) Fluxograma: técnica que permite o registro de ações de algum tipo e pontos 

de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real. Descreve graficamente um 

processo existente ou um novo processo proposto, identificando cada 

evento da sequência de atividades por meio de símbolos, linhas e palavras 

(HARRINGTON, 1993); 

d) Mapofluxograma: é um fluxograma desenhado sobre a planta de um edifício 

ou layout para visualizar melhor o processo (BARNES, 1982); 

e) Diagrama homem-máquina: tem por objetivo o estudo da inter-relação entre 

o trabalho do homem e o da máquina, identificando os tempos ociosos de 

ambos e balanceando a atividade do posto de trabalho (BARNES, 1982); 

f) IDEF0 a IDEF9: Diagramas que representam um desenho do comportamento 

dos clientes. 

Dentre as técnicas citadas, os fluxogramas são os mais utilizados e constituem 

um elemento-chave no processo de aperfeiçoamento de processos, pois destacam áreas 

que afetam a qualidade e facilitam as comunicações entre as áreas problemáticas, já 

que possuem uma grande capacidade de esclarecer processos complexos 

(HARRINGTON, 1993).  

As empresas estão sentindo, cada vez mais, a necessidade de substituir os 

relatórios, expressos em palavras, por uma apresentação esquemática, que possibilite 

uma visualização dos eventos e que seja, ao mesmo tempo, racional e sistematicamente 

organizada, com a finalidade de tornar o fluxo de trabalho mais compreensível ao 

operador. Dessa forma, este trabalho terá foco no fluxograma como técnica de 

mapeamento de processo. 

 



36 

4.6.2 Fluxograma 

 

Um fluxograma, ou flowchart, é um tipo de diagrama que pode ser entendido 

como uma representação esquemática de um processo, feito através de gráficos, que 

ilustram de forma simples a transição de informações entre os elementos que o 

compõem. Ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo, o 

qual caracteriza: o trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para sua 

realização, a distância percorrida pelos documentos, quem está realizando o trabalho e 

como ele flui entre os participantes deste processo. 

Araújo (2011, p. 32) diz que o fluxograma “procura apresentar um processo 

passo a passo, ação por ação” e que esse tipo de técnica é a “mais tradicional e mais 

utilizada no estudo de processos há mais de cinco décadas”. 

 O fluxograma é uma ferramenta excelente para entender o funcionamento 

interno e o relacionamento entre os processos empresariais que têm como função 

básica documentar um processo para que se possam identificar as áreas que precisam 

ser aperfeiçoadas. Bons fluxogramas facilitam as comunicações entre as áreas 

problemáticas, em função de sua capacidade de esclarecer casos complexos. 

 Segundo Cury (2000, p. 330), de modo geral, é possível citar as seguintes 

vantagens dos fluxogramas: 

a) permitem verificar como funcionam, realmente, todos os componentes de 

um sistema; 

b) possuem entendimento mais simples e objetivo do que o de outros métodos 

descritivos; 

c) facilitam a localização de deficiências, pela fácil visualização dos passos; 

d) se aplicam a qualquer sistema, do mais simples ao mais complexo; 

e) permitem o rápido entendimento de qualquer alteração que se proponha 

nos sistemas existentes, por mostrar claramente as modificações 

introduzidas. 

 

4.6.2.1 Roteiro para elaboração de fluxogramas 

 

 “Os   gráficos  de  processamento   retratam   uma   situação  de  fato,   devendo,  
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portanto, procurar demonstrar como as coisas são realmente feitas, não o modo pelo 

qual o chefe diz ou pensa que são feitas, [...].” (CURY, 2000, p. 331). 

 Fluxogramas básicos são fáceis de criar e, como as formas são simples e visuais, 

são fáceis de entender. É aconselhável, para a elaboração de fluxogramas, seja qual for 

o tipo, a adoção de metodologia especial mais simples que a descrita na análise 

administrativa. Para Cury (2000, p. 332), o roteiro da elaboração e análise do fluxograma 

pose der descrito nas seguintes fases: 

a. Comunicação - as chefias envolvidas participam aos empregados a realização 

de trabalho e seus objetivos; 

b. Coleta de dados - as informações devem ser fornecidas pelos próprios 

executores dos trabalhos, mediante a utilização de um roteiro de entrevista; 

c. Fluxogramação - colhidos os dados, deve ser escolhido o tipo de fluxograma  

a ser utilizado, elaborando-se, em seguida, seu rascunho; 

d. Análise do fluxograma - o analista deve partir do processo geral e descer 

progressivamente ao exame minucioso das diversas etapas; 

e. Relatório da análise - nessa fase, terminando o estudo e o novo fluxograma, 

o analista deve preparar um relatório em que poderão ser inseridos os itens 

condições atuais, análise das condições existentes e recomendações; 

f. Apresentação do trabalho - os fluxogramas e formulários constituem 

excelentes demonstrações visuais para a apresentação das recomendações 

finais. 

Para Varvakis et al (1998, p. 21), “pode-se dizer que o fluxograma é uma 

fotografia do processo, servindo para esclarecer detalhes da forma como é realizado”. 

Os ganhos através da elaboração do fluxograma também podem ser em relação às 

pessoas da organização que ao participar da sua criação reconhecem sua própria 

competência, percebem que o valor de seu desempenho afeta a maneira como os 

outros usam determinada saída, compreendem o trabalho realizado pelos demais, 

motiva-se pela fonte de informações, bem como florescem a responsabilidade individual 

(VARVAKIS et al, 1998). 

Oliveira (1998, p. 251) acrescenta ainda que “é possível utilizar símbolos 

diferentes dos convencionais desde que não ofereçam dificuldade de compreensão para 

o leitor e desde que sejam definidos previamente”. 
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Figura 05 – Simbologia de fluxograma 

 

Fonte: disponível em: <https://pt.slideshare.net/ravthallion/aula-4-organogramas-fluxogramas-e-funcio 
            nagrama>. Acesso em: 21 mai. 2017. 

 
Os símbolos utilizados para a elaboração de um fluxograma podem ser 

observados na Figura 05 e um exemplo do esquema de um fluxograma pode ser 

visualizado na Figura 06. 

 

Figura 06 – Esquema de fluxograma 

 

Fonte: disponível em: <https://aghatha.wordpress.com/2011/07/10/como-desenhar-fluxogramas-de-process 
             os-de-negocio-2-parte-levantamento-analise-e-desenho-do-fluxograma/>. Acesso em: 21 mai. 2017. 

 

Segundo Oliveira (1998, p. 250), ao se analisar um fluxograma é importante que 

se certifique que todas as fases do processo estejam relacionadas e que o analista saiba 
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o que cada uma significa. Por isso, para a fase de análise do fluxograma, o autor propõe 

que sejam feitas as perguntas dispostas na Figura 07. 

 
Figura 07 – Perguntas para a análise do fluxograma 

 

Fonte: Oliveira (1998, p. 250). 

 
Para Oliveira (1998), responder a estas perguntas pode resultar na identificação 

de atividades a serem eliminadas, oportunidades de alteração da ordem de execução, 

mudanças de local, transferência de autoridade e responsabilidade, e maneiras mais 

fáceis de executar cada fase. Porém, ainda segundo Oliveira (1998, p. 250), o analista 

deve “ter discernimento para identificar quais outras perguntas devem ser efetuadas 

para o adequado desenvolvimento dos trabalhos”. 
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5 METODOLOGIA 

 

Metodologia é um procedimento organizado que conduz a certo resultado, é a 

forma de como será desenvolvido o trabalho. Segundo Pina (1978, p. 24) a “primeira 

etapa do método consiste na preparação do analista para a fase do levantamento dos 

dados necessários ao diagnóstico”. O analista, neste caso, será a acadêmica deste 

trabalho de conclusão baseando-se na revisão de literatura do curso de Administração. 

Santos (2000) explica que a descrição do método que será utilizado, o 

procedimento usado para coletar os dados, a forma como serão aplicados os 

instrumentos de coleta, o que será necessário para obter todos os dados e como será 

analisado e tratado depois de obtidas as informações, tudo isso caracteriza a 

metodologia. 

“O método científico quer descobrir a realidade dos fatos e esses ao serem 

descobertos devem, por sua vez, guiar o uso do método. [...] o método é apenas um 

meio de acesso.” (CERVO E BERVIAN, 2002, p. 25). 

Nessa metodologia serão apresentados os principais conceitos de 

procedimentos científicos, sendo eles, caracterização da pesquisa (seção 5.1), plano de 

coleta de dados (seção 5.2) e análise dos dados (seção 5.3).  

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 48) “a pesquisa científica é uma atividade 

humana, cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às 

questões significativas para a compreensão da natureza”. 

Por outro lado, Cervo e Bervian (2002, p. 64) defendem que “cada abordagem 

ou busca admite níveis diferentes de aprofundamento e enfoques específicos conforme 

o objeto de estudo, objetivos visados e a qualificação do pesquisador”. 

A abordagem utilizada nesse trabalho foi a de pesquisa qualitativa, pois permite 

que dados subjetivos sejam levantados a partir de observações e depoimentos 

coletados na empresa estudada. “A pesquisa qualitativa não se preocupa com 
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representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização.” (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 31). 

 
A pesquisa qualitativa pode ser descritiva, a palavra escrita ocupa lugar de 
destaque nessa abordagem, desempenhando um papel fundamental tanto 
no processo de obtenção dos dados quanto na disseminação dos resultados. 
Rejeitando a expressão quantitativa, numérica, os dados coletados aparecem 
sob a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, 
videoteipes, desenhos e vários tipos de documentos. Visando à compreensão 
ampla do fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os dados 
da realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as 
pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos 
a variáveis, mas observados como um todo. (GODOY, 1995, p. 61). 

 

Para cada ciência, os recursos utilizados são determinados por sua própria 

natureza. No entanto, sua apresentação deve seguir uma padronização, visto que há 

uma existência de inumeráveis tipos de pesquisa. As formas clássicas de classificação 

das pesquisas podem ser observadas na Figura 08. 

 

Figura 08 – Tipos de pesquisa científica 

 

Fonte: Prodanov e Freitas (2013, p. 51). 

 

5.1.1 Quanto à natureza 

 
De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa, sob o ponto de vista da 

sua natureza, pode ser: 
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a) pesquisa básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 

ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses 

universais; 

b) pesquisa aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais. 

Neste trabalho o tipo de pesquisa utilizado quanto à natureza foi a pesquisa 

aplicada que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, que envolve verdades 

e interesses locais.  

 
A pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a 
pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu 
desenvolvimento; todavia, tem como característica fundamental o interesse 
na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. Sua 
preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor 
universal que para a aplicação imediata numa realidade circunstancial. (GIL, 
2008, p. 27). 

 

A execução deste estudo foi concentrada em observação nos processos de 

trabalho do setor comercial, em pesquisas documentais e em entrevistas presenciais, 

que foram realizadas não só no setor comercial da organização, mas também nos outros 

setores envolvidos com a rotina do comercial, a fim de obter os dados necessários para 

o mapeamento de seus processos e rotina de trabalho. Também foram executadas 

entrevistas de forma digital com colaboradores externos da organização. 

 

5.1.2 Quanto ao objetivo 

 

Do ponto de vista de Gil (2008), a pesquisa, quanto ao objetivo, pode ser: 

a) pesquisa exploratória: objetiva proporcionar maior familiaridade com um 

problema; envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos; assume em geral a forma de pesquisas bibliográficas e estudos de 

caso; 

b) pesquisa descritiva: objetiva descrever as características de certa população 

ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis; envolvem técnicas de 
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coleta de dados padronizadas (questionário, observação); assume em geral a 

forma de levantamento; 

c) pesquisa explicativa: objetiva identificar os fatores que determinam 

fenômenos, explica o porquê das coisas; assume em geral as formas de 

pesquisa experimental e pesquisa ex‐post‐facto. 

Segundo Yin (2005, p. 42), “o projeto para um estudo exploratório deveria 

apresentar uma finalidade e os critérios que são utilizados para julgar uma exploração 

como bem-sucedida”. 

Quanto ao objetivo, neste estudo foi utilizada a pesquisa exploratória. 

Geralmente, os assuntos numa pesquisa exploratória são pouco conhecidos e, por isto, 

este tipo de pesquisa costuma envolver grandes levantamentos bibliográficos, citações 

e exemplos que facilitem o entendimento do assunto, além de entrevistas com pessoas 

que passam pelo problema ou já o superaram. 

 

5.1.3 Quanto ao procedimento técnico 

 

Os procedimentos técnicos, segundo a visão de Gil (2008), podem ser 

classificados em: 

a) pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico; 

b) pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet; 

c) pesquisa experimental: quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto; 

d) levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer; 
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e) estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento; 

f) pesquisa-ação: quando concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo; 

g) pesquisa participante: quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas; 

h) pesquisa ex-post-facto: quando o “experimento” se realiza depois dos fatos. 

Yin (2005, p. 20) sintetiza a utilidade do estudo de caso da seguinte forma: 

 
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como 
ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de setores econômicos. 

 

Contudo, no presente trabalho, quanto ao procedimento, é um estudo de caso, 

uma abordagem metodológica de investigação, explorando acontecimentos 

simultâneos que envolvem os diversos fatores possíveis, de maneira que se permita 

entender o seu amplo e detalhado conhecimento. Para o desenvolvimento da pesquisa 

exploratória, a coleta de dados desse estudo de caso se deu através de observações, 

análises documentais e entrevistas. 

 

5.2 Plano de coleta de dados 

 
A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e provas, procurar 

informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas correlacionados e 

agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise. A coleta de dados ajuda a analisar 

ponto a ponto os fatos ou fenômenos que estão ocorrendo em uma organização, sendo 

o ponto de partida para a elaboração e execução de um trabalho. 

Na visão de Santos e Candeloro (2006, p. 74), coletar dados nada mais é do que: 
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juntar as informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios 
previstos nos objetivos. [...]. Na prática, a coleta de dados consistirá em por 
em andamento os procedimentos planejados para os objetivos, obedecendo 
ao cronograma estabelecido pelo pesquisador. 

 

Cervo e Bervian (2002, p. 45) acreditam que a coleta de dados é tarefa 

importante na pesquisa, pois “envolve diversos passos, como a determinação da 

população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a programação da 

coleta e também os dados e a própria coleta”. 

Para Yin (2005, p. 109), “as evidências para um estudo de caso podem vir de seis 

fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos”. Os pontos fortes e pontos fracos de tais 

fontes de evidências podem ser observados na Figura 09. 

 

Figura 09 – Fontes de evidências 

 

Fonte: Yin (2005, p. 113). 

 

O plano para a coleta de dados nesse estudo de caso se deu através de 

observação, entrevista e análise documental, como fontes de evidências. Tal plano teve 

foco de aplicação no setor comercial da industriaria naval Estaleiro Cimitarra Ltda., onde 

foram observadas as rotinas diárias dos processos do setor, entrevistas foram realizadas 

Fonte de evidências Pontos Fortes Pontos Fracos

   Estável – pode ser revisada inúmeras vezes;    Capacidade de recuperação – pode ser baixa;

   Discreta – não foi criada como resultado do estudo de

caso;

   Seletividade tendenciosa, se a coleta não estiver

completa;

   Exata – contém nomes, referencias e detalhes exatos de

um evento;

   Relato de vieses – reflete as ideias preconcebidas

(desconhecidas) do autor;

   Ampla cobertura – longo espaço de tempo, muitos

eventos e muitos ambientes distintos.
   Acesso – pode ser deliberadamente negado.

   [Os mesmos mencionados para documentação];    [Os mesmos mencionados para documentação];

   Precisos e quantitativos.    Acessibilidade aos locais devido a razoes particulares.

   Direcionadas – enfocam diretamente o tópico do estado

de caso;
   Vieses devido a questões mal elaboradas;

   Perceptíveis – fornecem inferências casuais percebidas.    Respostas viesadas;

   Ocorrem imprecisões devido à memoria fraca do

entrevistado;

   Reflexibilidade – o entrevistado dá ao entrevistador o

que ele quer ouvir.

   Realidade – tratam de acontecimentos em tempo real;    Consomem muito tempo;

   Contextuais – tratam do contexto do evento.    Seletividade – salvo ampla cobertura;

   Reflexibilidade – o acontecimento pode ocorrer de forma 

diferenciada porque está sendo observado;

   Custo – horas necessárias pelos observadores humanos.

   [Os mesmos mencionados para observação direta];    [Os mesmos mencionados para observação direta];

   Perceptiva em relação a comportamentos e razões

interpessoais.

   Vieses devido à manipulação dos eventos por parte do

pesquisador.

   Capacidade de percepção em relação a aspectos

culturais;
   Seletividade;

   Capacidade de percepção em relação a operações

técnicas.
   Disponibilidade.

Documentação

Registro em arquivos

Entrevistas

Observações diretas

Observação participante

Artefatos físicos
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com os principais envolvidos nesses processos e, também, foram analisados os 

documentos utilizados para o andamento desses processos. 

 

5.2.1 Observação 

 

 “A observação é o instrumento básico de coleta de dados em todas as ciências, 

sendo importante para a construção de qualquer conhecimento.” (MORAES E FONSECA, 

2017, p. 109). 

 A observação pode ser realizada na vida real, no próprio local onde o evento 

ocorre, em um ambiente normal e cotidiano, registrando-se os dados à medida que 

forem ocorrendo. 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 104), “é quando utilizamos os sentidos na 

obtenção de dados de determinados aspectos da realidade”. 

 
As observações feitas em um bairro ou em uma unidade organizacional trarão 
uma nova dimensão na hora de compreender tanto o contexto quanto o 
fenômeno que está sob estudo. As observações podem ser tão valiosas que 
você pode até mesmo pensar em tirar fotografias do local de estudo. No 
mínimo, essas fotografias ajudarão a transmitir as características importantes 
do caso a observadores esternos. (YIN, 2005, p. 121). 

 

Em estudos exploratórios esse tipo de técnica é o mais utilizado, pois não tem 

planejamento e controle previamente elaborados. O sucesso da utilização dessa técnica 

vai depender do observador, de estar atento aos fenômenos que ocorrem no mundo 

que o cerca, de sua astúcia, sua intuição, preparo e experiência, além de ter uma atitude 

de prontidão. 

Neste estudo foi utilizada a técnica da observação, não estruturada, também 

denominada espontânea, informal, simples, livre, ocasional e acidental, que consistiu 

em recolher e registrar os fatos da realidade do setor comercial do estaleiro, sem que o 

pesquisador utilizasse meios técnicos especiais. Como o autor da pesquisa, no caso a 

acadêmica, é funcionária da empresa, a pesquisa por observação, neste caso, foi 

possibilitada realizando-se visitas aos ambientes de trabalho dos setores comercial, 

produção, engenharia, jurídico e financeiro. Nessas visitas foram tomadas notas e 

tiradas fotos do que fora observado para fins de análise. 
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5.2.2 Entrevista 

 

“Uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso são 

as entrevistas.” (YIN, 2005, p. 116). 

Segundo Gressler (2003), a entrevista consiste em uma conversação com o 

propósito de obter informações para uma investigação, envolvendo duas ou mais 

pessoas. Contudo, não é somente uma simples conversa, mas sim uma conversa 

orientada para um objetivo definido. Ela é constituída por um interrogatório direto do 

informante pelo pesquisador, durante uma conversa face a face. À medida que se 

desenvolve a entrevista, ocorre uma interação entre o entrevistado e o entrevistador, 

não apenas por meio das palavras, mas também pela inflexão voz, gestos, expressão 

fisionômica, modo de olhar, aparência e demais manifestações comportamentais. 

A entrevista qualitativa pode ser feita a mão, face a face, com anotações ou 

através de gravações de áudio (CRESWELL, 2010).  

Vergara (2009) classifica as entrevistas quanto ao número de pessoas e quanto 

à estrutura e diz que quanto à estrutura, as entrevistas podem ser individuais ou 

coletivas, sendo as individuais divididas em fechadas, semiabertas e abertas. A 

entrevista semiaberta é focalizada e, ainda segundo Vergara (2009, p. 9), “permite 

inclusões, exclusões, mudanças em geral nas perguntas, explicações ao entrevistado 

quanto a alguma pergunta ou alguma palavra, o que lhe dá um caráter de abertura”.  

De acordo com Vergara (2008, p. 53) os sujeitos da pesquisa “são as pessoas que 

fornecerão os dados de que você necessita”. De forma resumida, Acevedo e Nohara 

(2007, p. 57) dizem que os sujeitos do estudo “são os indivíduos que serão entrevistados 

ou observados”.  

As entrevistas foram conduzidas pessoalmente entre o pesquisador, no caso a 

acadêmica deste, e os sujeitos envolvidos com o setor comercial do estaleiro: os 

vendedores, o assistente de vendas, os assistentes do planejamento e controle da 

produção e o gerente administrativo e financeiro. O plano de entrevistados pode ser 

observado na Figura 10. 
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Figura 10 – Plano de entrevistados 

 

Fonte: plano de entrevistados elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

As entrevistas foram conduzidas de forma não padronizada ou não estruturada, 

foram conversas guiadas sem rigidez de roteiro, mas mesmo assim foi necessário utilizar 

um plano para a entrevista. Todos os entrevistados, primeiramente, enviaram suas 

respostas de forma digital ao pesquisador e, consequentemente, foi conversado com 

cada um afim de se entender melhor suas declarações. Durante essas conversas foram 

anotados a mão os relatos de como funciona a coordenação do setor entrevistado e seu 

envolvimento com o setor comercial da organização. Dessa forma, o pesquisador pôde 

explorar mais amplamente algumas questões, já que teve mais liberdade para 

desenvolver a entrevista em qualquer direção, apesar do pouco tempo disposto pelos 

entrevistados. Os planos de roteiro das entrevistas aplicadas podem ser observados no 

APÊNDICE A, sendo que esses roteiros tiveram por objetivo o levantamento de 

informações necessárias à elaboração da segunda parte desse trabalho de conclusão, 

ou seja, a elaboração do mapeamento de processos de trabalho do setor comercial da 

industriaria naval Estaleiro Cimitarra Ltda. 

 

5.2.3 Análise documental 

 

As técnicas de coleta de dados consideradas em observação e entrevista têm em  
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comum o fato de serem aplicadas diretamente às pessoas. Mas há dados que, embora 

referentes a pessoas, são obtidos de maneira indireta, que tomam a forma de 

documentos, como livros, revistas, papéis oficiais, registros estatísticos, relatórios, 

contratos, fotos, filmes e vídeos, entre outros, que são obtidos de maneira indireta. 

 
Genericamente, podemos chamar toda base material depositária de 
informações escritas como documento, conforme definição da Union 
Française des Organismes de Documentation: “documento é toda base de 
conhecimento fixado materialmente e suscetível de ser utilizado para 
consulta, estudo ou prova”. (CERVO E BERVIAN, 2002, p. 89). 

 

“Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é corroborar e 

valorizar as evidências oriundas de outras fontes.” (YIN, 2005, p. 112). 

A análise documental é definida por Bardin (1977, p. 44) como sendo uma 

“operação ou conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento 

sob uma forma diferente do original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua 

consulta e referenciação”.  

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos 

com uma finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte 

paralela e simultânea de informação para complementar os dados e permitir a 

contextualização das informações contidas nos documentos. A análise documental deve 

extrair um reflexo objetivo da fonte original, permitir a localização, identificação, 

organização e avaliação das informações contidas no documento, além da 

contextualização dos fatos em determinados momentos (MOREIRA, 2005). 

Assim, tal técnica é considerada como o tratamento da informação contida nos 

documentos acumulados e tem por objetivo dar forma conveniente para representar de 

outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação 

(BARDIN, 1997). 

No presente estudo foi utilizada a análise documental como técnica para o 

tratamento dos dados, objetivando a transformação das informações, visando torná-las 

mais compreensíveis para correlacioná-las com os demais dados oriundos de outras 

fontes. De todos os documentos escritos referentes ao setor comercial do estaleiro no 

qual foi realizada a pesquisa, foram selecionados aqueles que fazem referência aos 

processos organizacionais do setor, previstos ou instituídos como meta em suas rotinas, 
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de modo que se pudesse garantir o mapeamento correto dos processos do setor em 

estudo, visando facilitar a trajetória das tarefas e no tempo que lhes cabem. 

Por fim, o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, objetivam tornar 

os dados válidos e significativos. Para tanto, foram utilizados procedimentos que 

possibilitaram estabelecer quadros, diagramas e figuras que sintetizaram e puseram em 

relevo as informações obtidas.  

 

5.3 Análises dos dados 

 

 Análise dos dados é a atividade de transformar um conjunto de dados com o 

objetivo de poder verificá-los melhor dando-lhes ao mesmo tempo uma razão de ser e 

uma análise racional. É analisar os dados de um problema e identificá-los. A análise dos 

dados possui diferentes facetas e abordagens, incorporando diversas técnicas. 

Como já mencionado em tópicos anteriores, a pesquisa realizada neste trabalho 

de curso foi de natureza qualitativa, logo a análise dos dados qualitativos foi feita de 

acordo com a Revisão de Literatura construída pela acadêmica, utilizando-se os 

elementos desse manancial para analisar e interpretar as falas dos entrevistados e o 

conteúdo das observações, documentos e entrevistas realizadas. As análises realizadas 

tiveram o objetivo de esclarecer como são gerenciados e justificados os processos do 

setor comercial do estaleiro, utilizando a ferramenta de mapeamento de processos. 

Denzin e Lincoln (2006, p. 19) afirmam que o “uso de múltiplos métodos, ou da 

triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade 

do fenômeno em questão”. Para eles, a triangulação é um caminho seguro para a 

validação da pesquisa, é a alternativa para se empreender múltiplas práticas 

metodológicas, perspectivas e observadores em uma mesma pesquisa, o que garante 

rigor, riqueza e complexidade ao trabalho.  

A análise seguirá o método da triangulação, visando utilizar as informações dos 

entrevistados, observando o ambiente da empresa e os registros documentados da 

organização, além de sempre utilizar-se da conceituação existente na bibliografia 

utilizada (YIN, 2005). 
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“A triangulação metodológica é adotada quando se utilizam diferentes métodos 

de investigação para a recolha de dados e a análise do objeto em estudo.” (JENSEN E 

JANKOWSKI, 1993, p. 78). 

A abordagem da triangulação é adotada como estratégia para cumprir os 

objetivos, onde se constroem um rico levantamento de dados empíricos que são 

cruzados em análises que atendem às especificidades dos objetos em estudo e, por meio 

de questionamentos múltiplos, chegam a resultados que podem orientar ações e 

proposições em diferentes esferas institucionais. Neste estudo, o pesquisador levou em 

conta em sua triangulação a análise dos dados obtidos através das observações, 

entrevistas e documentos. 

Para a análise das observações, como o pesquisador estava inserido na empresa, 

teve a oportunidade de observação direta sobre os aspectos relevantes ao estudo. Isso 

implicou em observar como é o desempenho do setor comercial da empresa na 

execução de suas atividades diárias. 

As entrevistas foram analisadas através da verificação dos dados percebidos por 

meio das respostas dos entrevistados, assim, após a aplicação das perguntas do roteiro 

da entrevista, foi efetuada uma análise qualitativa das respostas, gerando uma 

tabulação com a transcrição das informações. 

Os documentos que registram os controles dos processos do setor comercial da 

empresa estudada foi outra questão que o pesquisador levou em conta em sua 

triangulação, na análise dos dados. Essa análise contou com as evidências documentais 

para uma análise qualitativa que embasou o estudo e um dos aspectos dessa análise diz 

respeito aos documentos de registros do início ao fim dos processos utilizados pela 

empresa, ou seja, desde o nascimento do pedido de venda até a entrega do produto ao 

cliente final. Assim, foram tomados os registros desses processos, com os poucos 

documentos formalizados e muitas anotações a mão, com o intuito de se levantar os 

processos do setor comercial e dar praticidade no dia-a-dia dos colaboradores.  

Logo, através das observações, das entrevistas e da análise dos documentos os 

quais foram acessados, foi possível realizar a triangulação dos dados obtidos com a 

revisão de literatura. Ou seja, com as respostas obtidas através das fontes de evidências 

escolhidas para o andamento desse estudo, foi possível analisar sobre as deficiências e 

as qualidades do setor comercial do estaleiro, além de outros pontos considerados 
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importantes no momento dos depoimentos e averiguações. Todos os dados coletados 

foram analisados com base na revisão de literatura, em especial, ao mapeamento de 

processos, sendo possível, finalmente, sugerir novas formas de gestão, visando facilitar 

a rotina diária e coordenação do setor comercial, melhorando sua gestão. 
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6 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

6.1 História 

 

Tudo começou em função de uma dívida, onde o estaleiro nordestino 

denominado Diamar, que fabricava a linha da marca Cimitarra, não conseguiu entregar 

as unidades compradas pelo seu representante na época e, para conseguir devolver o 

valor investido dessa compra, negociou com a entrega das fôrmas (matrizes) e da marca, 

assim finalizando o negócio. 

A história da empresa é apresentada através da Figura 11 e do ANEXO B. 

 

Figura 11 – Linha do tempo 

 

Fonte: disponível em: <cimitarra.com.br/pt/empresa>. Acesso em: 15/10/17. 
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O representante, por sua vez, sabia da existência de um pequeno estaleiro na 

região dos Vales o qual não hesitou em procurá-lo para uma parceria e, em 1999, foi 

fundada a Cimitarra. Em 2012 houve uma alteração no contrato social da empresa, onde 

o proprietário do pequeno estaleiro vendeu sua porcentagem a um novo sócio que 

perdura até hoje. 

 

6.2 Estaleiro 

 

O estaleiro localiza-se na cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, há uma 

distância de 166 km da capital, Porto Alegre, e conta com uma área de 9.000 m² para 

suas operações, quando somadas as unidades de Vera Cruz e de Santa Cruz do Sul. Na 

unidade de Vera Cruz é realizada a industrialização do casco da embarcação e na 

unidade de Santa Cruz do Sul é efetivada a montagem de marcenaria, estofaria, 

serralheria, elétrica, hidráulica, motorização, equipamentos e acessórios em geral. 

A empresa é composta por dois sócios, sendo que um deles cuida, 

especificamente, do setor Comercial, outro do setor Industrial e, em paralelo, ambos 

tomam conta dos setores Administrativo e Financeiro. Ao todo são 183 colaboradores 

diretos e indiretos e mais 38 terceirizados internos onde, em conjunto, realizam as 

atividades proposta pela organização. 

A Cimitarra é um dos mais conceituados estaleiros de barcos de lazer do país, 

onde há mais de 18 anos desenvolve e transforma o setor náutico brasileiro. Ao longo 

de sua trajetória, já produziu e entregou mais de 2.100 embarcações, entre 16 e 78 pés, 

uma média de 10 barcos/mês, as quais navegam não só pela costa brasileira, mas 

também pelas águas de todo o mundo.  

 

Figura 12 – Unidades produzidas e planejadas 

 
 

Fonte: Setor Administrativo/Cimitarra, 2017. 
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Atualmente, o estaleiro produz embarcações de maior porte e entrega em torno 

de 5 a 6 barcos/mês. Na Figura 12 é possível observar o desempenho da produção desde 

o ano de 2013, bem como o esperado e planejado para os próximos dois anos. 

 

6.3 Produto 

 

O produto industrializado são lanchas, entre 36 e 78 pés (1 pé = 30,48 cm), 

desenhadas sob medida para o perfil do público brasileiro, que pode encontrar na linha 

de produtos da empresa o mais completo mix do segmento, apresentado na Figura 13. 

O cliente, quando marinheiro de primeira viagem, inicia no mundo náutico com um 

barco pequeno e, ano após ano, tende a trocar o modelo da sua embarcação por outra 

de maior tamanho. 

 

Figura 13 - Linha de produtos 

 

 
Fonte: montagem elaborada pela acadêmica (autoria das fotos: Cimitarra). 

 

Os produtos possuem certificação europeia e americana, bem como são 

produzidos dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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7 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADO 

 

 A empresa analisada é do setor da indústria naval, classificada como um dos 

cinco maiores estaleiros de esporte e lazer do país. Das nove entrevistas agendadas, sete 

foram concluídas, sendo cinco digitais e presenciais e duas totalmente digitais. Nas 

entrevistas digitais e presenciais, primeiramente, foram enviadas as perguntas por e-

mail e, após o retorno, foi conversado com cada entrevistado para melhor interpretação 

das respostas. Novos questionamentos também surgiram nessas conversas para melhor 

entendimento dos processos pelo entrevistador. Já as entrevistas digitais se deram por 

meio de troca de e-mails já que os entrevistados eram de São Paulo.  

 Além das entrevistas, os materiais consultados nesse trabalho foram os 

documentos apresentados pelos entrevistados durante as conversas como, por 

exemplo, pedidos de venda, contratos, relatórios do sistema e muitas planilhas de 

controle. Também foram observadas, presencialmente, as tarefas de meio período de 

trabalho de cada um dos seis entrevistados presenciais para se obter conhecimento da 

realidade de cada setor. 

 A partir da análise de conteúdo da transcrição das entrevistas, foram 

identificadas trinta e sete categorias iniciais, dezesseis categorias intermediárias e oito 

categorias finais, sendo que todas as categorias podem ser observadas no APÊNDICE B. 

 

7.1 Análise dos processos administrativos 

 

“A forma pela qual as coisas são feitas na empresa” é o entendimento popular 

de Lipnack e Stamps (1997), citado por Gonçalves (2000, p. 8), no que se refere aos 

processos administrativos de uma empresa. No Quadro 1 é possível observar as 

principais categorias colhidas na transcrição das entrevistas ao que tange aos processos 

administrativos da Cimitarra. 

 

Quadro 1 – Categorias dos processos administrativos 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 
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Para Gonçalves (2000), o trabalho nos escritórios segue um fluxo conduzido 

pelos cabos da rede informatizada e o deslocamento do trabalho não é tão facilmente 

observável. Observando o trabalho nos escritórios da Cimitarra, percebeu-se que o 

recebimento e distribuição das informações não são padronizados, o que dificulta o 

fluxo de trabalho dos colaboradores e algum deles sentirá o déficit dessa informação já 

que, mais adiante, o cliente final irá reclamar a falha de alguma solicitação não atendida. 

Por muitas vezes, o desencontro ou falta dessas informações acabam gerando uma 

cadeia de erros e custos altos para a empresa. Normalmente, isso ocorre porque o 

produto, que já é de difícil mensuração devido a ser produzido artesanalmente, também 

é totalmente personalizado pelo cliente, dificultando qualquer processo padronizado de 

fabricação. De modo geral, na empresa não existe um planejamento pré-definido que 

deixe claro aos colaboradores quais são suas atividades, como deve funcionar o fluxo de 

trabalho, quais são os recursos disponíveis para a troca eficaz de informações ou como 

deve ocorrer a troca de informações de modo que não prejudique o bom andamento 

dos processos e, assim, sucessivamente. 

 Os colaboradores têm uma noção dos processos administrativos implantados 

pela empresa, o que faz com que tenham ciência de suas funções e responsabilidades, 

mas a falta de indicadores que os ajudem nos controles foi um clamor geral entre os 

entrevistados. Um exemplo bastante citado entre as conversas foi a constante alteração 

na ordem de fabricação das embarcações, gerando um efeito negativo a padronização 

de todos os processos, como pode ser observado na menção do Assistente de PCP1 em 

entrevista: 

 
“em alguns momentos a ordem de entrega dos pedidos é trocada e isso faz 
com que toda a organização de materiais e customizações necessite ser 
alterada para atender ao pedido que entrou no lugar do anterior”. 

 

Ou seja, todo o direcionamento de recursos para as atividades existentes na 

fabricação daquele produto específico, que é totalmente personalizado, se perde 

quando é substituído por outro na linha de produção e o resultado dessa decisão é o 

descontrole nos processos administrativos, já que o produto entrante tem prioridade na 

sua organização como um todo, deixando em segundo plano aquele que já vinha sendo 

atendido e, muitas vezes, as obrigações daquele fluxo caem no esquecimento deixando 



58 

o cliente desamparado e descontente com a organização. Logo, o comprometimento 

dos colaboradores é muito importante para a empresa, já que a mesma não possui 

nenhum tipo de manual ou descritivo que o lembre de suas obrigações e de todos os 

processos que deve atender para cada produto a ser produzido. 

A Gerente Administrativa entrevistada é responsável por acompanhar a 

produtividade burocrática dos setores envolvidos, desde a entrada do PV (Pedido de 

Venda) até a entrega do barco, de modo a verificar o bom andamento de todos evitando 

que ocorram erros e/ou esquecimentos primários que gerarão ainda mais atrasos. 

Algumas etapas dos processos dependem de sua liberação como, por exemplo, as OC 

(Ordem de Compra) do setor de Compras e, principalmente, a liberação da embarcação 

para entrega do cliente. Todos os PV possuem uma pasta de controle do setor comercial. 

Durante o período de fabricação, todas essas pastas passam algumas vezes pela mesa 

da gerência. As etapas burocráticas até a entrega do barco, do início ao fim, são 

catalogadas nessas pastas, por embarcação. Logo que o barco é entregue pela produção, 

a gerente faz um checklist na pasta do mesmo, onde verifica, aponta e cobra as 

pendências do setor comercial e, enquanto isso, o barco fica aguardando no portão de 

saída da fábrica até a regularização de tudo. O checklist da pasta do cliente pode ser 

observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Checklist da pasta do cliente 

 

Fonte: Setor Administrativo/Cimitarra, 2017. 
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O checklist é feito em toda a burocracia documentada que vai desde o PV inicial, 

analisando cada inserção durante a fase de construção, se tais inserções foram 

valoradas de forma correta, se todos os pagamentos do cliente realmente se 

concretizaram, até se todos os documentos como, por exemplo, contratos e aditivos, 

documentos pessoais, comprovantes de pagamentos, termos de construção, entre 

outros, estão disponíveis na pasta. Realizada a vistoria na pasta do barco, a mesma libera 

ou não a embarcação para emissão da nota fiscal e entrega para transportadora. Os 

barcos não saem do estaleiro sem a aprovação da Gerente Administrativa ou da 

Diretoria.  

 De forma geral, segundo os entrevistados, os processos administrativos são 

planejados pela empresa alcançando um controle eficaz, mas a organização desse 

planejamento não é eficiente. Ou seja, o planejado é de conhecimento dos 

colaboradores, o resultado, no caso, o barco, é entregue a contento, mas os meios que 

utilizam são descontrolados e pouco eficientes. Se a empresa fosse mais bem organizada 

e o direcionamento fosse mais eficiente, os resultados seriam muito mais eficazes, pois 

quando se faz corretamente o que tem de ser feito, a situação existente se transforma, 

trazendo mudança e desenvolvimento para os processos e criando impacto na 

capacidade de produção e na efetividade como um todo. 

 “Um processo passo a passo, ação por ação” é como Araújo (2011, p. 32) 

descreve um fluxograma de forma bem simples. Porém, nas entrevistas realizadas foi 

unanimidade o retorno negativo com relação a disposição de fluxogramas, ou outro 

meio de representação formal das tarefas dos setores, disponibilizados pela empresa. 

Dessa forma, o bom entendimento das tarefas vinculadas ao setor comercial do setor 

entrevistado se fez necessário para que a pesquisador pudesse, então, formalizar os 

fluxogramas que representarão o passo a passo dessas ligações. Como resultado, será 

possível observar no decorrer desse trabalho os fluxogramas desenvolvidos pela 

acadêmica e aprovados pelos entrevistados. 

 A Figura 14 representa o fluxograma dos processos administrativos da Cimitarra 

de forma bem ampla, desde a compra do produto até a entrega do mesmo. 
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Figura 14 - Fluxograma dos processos administrativos 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

Nessa representação focada nas tarefas da Gerente Administrativa da empresa, 

sua inserção de fato está nas atividades de análise do PV, na liberação das OC, na 

conferência da pasta do cliente e na liberação do barco para efetiva entrega. 

 

7.1.1 Análise da gestão comercial 

 

O planejamento da gestão comercial é que move e mensura a eficácia da 

empresa. No Quadro 3 é possível observar as principais categorias colhidas na 

transcrição das entrevistas ao que se refere a gestão comercial da Cimitarra. 
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Quadro 3 – Categorias da gestão comercial 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

A organização dos processos comerciais e do planejamento de vendas é 

elaborada pela gestão comercial da empresa, inclusive, é possível dizer que todos os 

processos da empresa dependem das informações vindas desse setor, por isso, as 

tarefas devem ser desempenhadas com o mínimo de falhas e com a máxima 

padronização. Como a empresa trabalha com produção puxada, ou seja, o consumo do 

cliente é que determina a quantidade produzida, o setor comercial tem larga 

responsabilidade no cumprimento das metas para o bom andamento de toda a cadeia 

produtiva da organização. 

“Vender, vender, vender” - esse foi o início da conversa com um dos vendedores 

entrevistados. Tudo que se planeja para o setor comercial vender, deve ser vendido, de 

um jeito ou de outro, pois as unidades fabris não podem parar. E os vendedores são 

constantemente lembrados em suas reuniões que 183 famílias dependem das vendas 

feitas por eles. Sabendo disso, atropelam as datas de entrega pré-determinadas pelo 

setor de PCP para as futuras vendas. Ou seja, a pressão do vendedor é tão grande que 

se o cliente determina que queira receber o barco no verão, o vendedor faz a venda 

mesmo observando a não disponibilidade em sua tabela de entrega. Com a venda 

descontrolada, os prazos de entrega acumulam, a produção não dá conta de produzir e 

o cliente fica insatisfeito devido ao atraso no recebimento do, tão sonhado, barco. 

 Diferente do que se imagina, na Cimitarra é o setor financeiro que dá o start de 

produção das embarcações. Nenhum PV é inserido no sistema antes da confirmação do 

setor financeiro de que o pagamento do sinal do barco está liquidado. O setor comercial 

é responsável pela cobrança das parcelas do cliente, logo, se o cliente está inadimplente, 

o setor financeiro aciona o comercial. Caso o comercial não tenha êxito na cobrança e 

dependendo da situação financeira de determinada embarcação, a mesma é bloqueada 

na linha de produção e entra outra em seu lugar de prioridade.  

 No momento da venda o vendedor preocupa-se em entender  o  que  o  cliente  
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busca no produto que está comprando e questiona como será o modo de uso da 

embarcação. Dessa forma, abre oportunidade para que muitas solicitações acabem 

sendo totalmente fora do padrão esperado pela linha de produção, resultando em 

pedidos de venda que são verdadeiras “caixas de surpresas”, mesmo com o empenho 

do colaborador que auxilia na parte burocrática do setor em, insistentemente, solicitar 

aos vendedores que as anotações nos pedidos sejam padronizadas, assim facilitando o 

entendimento do que exatamente deve-se colocar em produção, não havendo 

divergência de interpretação e, consequentemente, erro na construção do produto 

personalizado. E com o intuito de atender bem o cliente, o vendedor acaba gerando 

mais atrasos na linha de produção, pois a cada solicitação fora do esperado requer mais 

tempo da produção em concluir as customizações que, por muitas vezes, não são 

entendidas pelas equipes de produção que leem as OP’s (Ordem de Produção), 

provocando reuniões e planejamentos fora do esperado, como podemos observar nesse 

trecho mencionado pelo Assistente de Vendas: 

 
[...] conta com atrasos de matéria prima, retrabalho e falta de planejamento 
quando se trata de modelos novos e/ou alterações de layout que diferem dos 
modelos padrões, isso acarreta em atraso em toda a linha de montagem e 
interfere em outros setores. 

 

Figura 15 – Pedidos de venda 

PADRÃO FORA DO PADRÃO 
 

 
 

Fonte: Setor Comercial/Cimitarra, 2017. 
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A não padronização na descrição dos pedidos de venda acaba por interferir na 

organização das tarefas e responsabilidades de toda a cadeia administrativa e produtiva 

da empresa. Na Figura 15 pode ser observado um comparativo entre um PV padrão e 

um fora do padrão. 

 

Figura 16 – Fluxograma da gestão comercial 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

As principais atividades do setor comercial podem ser observadas na Figura 16, 

mais especificamente nas tarefas de inserção do PV no sistema de gestão, no 

monitoramento e comunicação entre produção e cliente, na verificação junto a 

produção e retorno ao cliente da possibilidade de novas inserções ao PV, no 
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gerenciamento da entrega presencial e na cobrança junto ao cliente para regularização 

das pendências da burocracia administrativa e financeira.  

 

7.1.2 Análise da gestão de PCP 

 

A gestão de PCP está totalmente integrada com o comando do processo 

produtivo, de forma a coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa. 

No Quadro 4 é possível observar as principais categorias colhidas na transcrição das 

entrevistas ao que tange a gestão de PCP da Cimitarra. 

 

Quadro 4 – Categorias da gestão de PCP 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

No planejamento da produção, sua função inicia no momento em que visualiza 

o comando vindo do setor comercial de que o pedido de venda inserido no sistema está 

liberado para o início dos processos do setor. No entendimento do Assistente de PCP1, 

 
o setor de PCP é responsável por receber e distribuir diversas informações 
para diversos setores. Mas a principal atuação do setor é na gestão de 
materiais da organização, ele que recebe os pedidos do setor comercial e 
customiza as estruturas padrões para atender cada pedido e assim definir o 
que deve ser comprado pelo setor de compras para atender a produção. 

 

Todas as customizações da embarcação, normalmente descritas em itens 

“temporários” no pedido de venda do sistema, devem ser muito bem entendidas pelo 

PCP para que o mesmo consiga identificar o que incluir nas listas de faltas dos 

compradores. Tais customizações impossibilitam que os tempos no processo de 

fabricação sejam padronizados, de forma que um mesmo modelo de barco pode levar 

de 2 a 4 meses de diferença no tempo de fabricação até ficar pronto, assim dificultando 

o planejamento da produção. 
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Zaccarelli (1987, p. 262), coloca o controle como parte da programação e 

controle da produção, o qual tem como funções específicas: “fazer comparações entre 

programado e realizado, fazer relatórios para a alta administração e informar outras 

seções e clientes sobre o andamento dos trabalhos da fábrica”.  

O setor de PCP é responsável pelo planejamento das datas de entrega das 

embarcações, sejam elas já em construção ou previsões para futuras vendas. Tais 

planejamentos podem ser observados no Quadro 5, que se refere à programação das 

embarcações que já se encontram na linha de produção. 

 

Quadro 5 – Programação de entregas 

 

Fonte: Setor de PCP/Cimitarra, 2017. 

 

Na programação de entrega dos barcos que já se encontram na linha de 

produção é possível observar a realidade do atraso dos barcos, tão mencionado durante 

as entrevistas. Pegando como exemplo o primeiro barco do quadro, cliente Alceu, é 

possível visualizar que o produto foi entregue com sete meses de atraso, já que a data 

de entrega vendida para o cliente foi 30/03/2017 e a data da efetiva entrega do produto 

foi 06/10/17. Como justificativa para esse período de atraso pode haver diversas 

variáveis que vão desde a falta de pagamentos por parte do cliente até as próprias falhas 

na organização da produção do estaleiro. Como mencionado pela Gerente 

Administrativa na entrevista,  

 
“cada caso é um caso” e isso deve-se ao fato de estarmos há mais de 2 anos 
com os prazos de entrega estourados. Com isso e com o cliente estressado, o 
planejado raramente é seguido à risca, a direção pode seguir por inúmeros 
caminhos (depende muito do cliente) e a coordenação é falha já que a regra 
raramente se aplica. 
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Quadro 6 – Programação de futuras vendas 

 

Fonte: Setor de PCP/Cimitarra, 2017. 

 

Na programação de futuras vendas do Quadro 6, observa-se que não há uma 

data efetiva para a futura venda, mas sim uma previsão por quinzenas, já que o setor de 

PCP sabe que a produção é capaz de produzir quatro barcos de até 46 pés em um mês, 

sendo dois na primeira quinzena e dois na segunda quinzena, um barco de até 64 pés 

por mês e um barco de 78 pés a cada quatro meses.  

 Para produzir dentro dos prazos programados pelo PCP, o setor de compras faz 

a programação de compra de materiais, que não é feita via sistema, e controla através 

de planilhas de faltas, ou seja, o setor de PCP libera no sistema a estrutura padrão da 

embarcação, o almoxarifado separa o que tem em estoque e planilha os itens faltantes 

para que o setor de compras providencie as OC. Isso mostra que a ferramenta de 

programação e controle utilizada é deficiente e requer maior atenção por parte do setor 

de TI. Nesse sentido a implantação do MRP se torna uma necessidade real e urgente, 

pois possibilitará aos operadores, com somente um clique, refazer o cálculo dos 

materiais necessários para o novo produto entrante na linha de montagem e já 

disponíveis no estoque, evitando erros humanos nas listas de faltas feitas às pressas e 

sob pressão. 

 Ainda referente à programação de materiais na produção, o setor de compras 

envia as OC aos fornecedores de modo que o material chegue ao almoxarifado o mais 

próximo possível do prazo em que o mesmo será utilizado na linha de montagem, 

evitando estoques e capital parado, já que o fluxo de caixa da empresa não está 

favorável. Porém, como cada barco possui sua customização própria, quando o mesmo 

é realocado na linha de produção, o alinhamento entre a compra dos materiais e a 

entrega dos mesmos fica desconforme, pois o material está programado para o barco X 

e agora está o barco Y no seu lugar. Isso faz com que toda a programação de 

recebimento de materiais fique desalinhada com a linha de produção, gerando mais 

atrasos. 
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Figura 17 – Fluxograma da gestão de PCP 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

A Figura 17 representa o fluxograma voltado para a gestão de PCP da Cimitarra 

onde, nessa representação, é possível observar a interferência do PCP junto ao setor 

comercial, principalmente nas atividades de análise dos materiais necessários para 

atendimento do PV, na liberação para a compra dos materiais e na liberação da OP para 

início da fabricação. 
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7.1.3 Análise da gestão jurídica 

 

 O setor jurídico é responsável por cuidar de todas as tratativas de âmbito jurídico 

do estaleiro, sejam elas de esfera trabalhista, previdenciária, tributária, do consumidor, 

entre outras. No Quadro 7 é possível observar as principais categorias colhidas na 

transcrição das entrevistas ao que se refere a gestão jurídica da Cimitarra. 

 

Quadro 7 – Categorias da gestão jurídica 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

Segundo Endeavor (2015), o departamento jurídico é responsável por todos os 

contratos firmados por uma empresa, evitando prejuízos que podem ser causados pela 

falta de verificação nas condições para que um processo jurídico ocorra. No que se 

refere ao setor comercial da Cimitarra, o jurídico é totalmente responsável pela tratativa 

dos CCV (Contrato de Compra e Venda) junto aos clientes. Ou seja, logo que a assistente 

do setor comercial recebe o PV do vendedor, encaminha uma via ao setor jurídico para 

a confecção do CCV que, por sua vez, encaminha ao cliente via e-mail. Após leitura do 

cliente, normalmente, há retorno com dúvidas e/ou alterações. Nessa fase o 

departamento jurídico tem autonomia de fazer alterações que não prejudiquem ou 

coloquem a empresa em risco. Em casos mais sérios, que fogem a decisão do jurídico, o 

mesmo se reúne com a diretoria para que, juntos, definam de que forma a empresa vai 

se posicionar a solicitação extrema do cliente. 

 Os CCV são documentos importantes para o estaleiro, pois além de consolidar o 

acordo de compra e venda firmado com o cliente, traz segurança para ambos os lados. 

Todas as cláusulas do CCV são de suma importância para o bom andamento das 

atividades da empresa, principalmente, para o bom andamento da linha de produção. 

Como em qualquer contrato padrão existem as cláusulas: do objeto, do preço e 

reajustes, das condições de pagamento, dos prazos, das obrigações da contratada, das 

obrigações do contratante, da rescisão contratual, das penalidades e multas, entre 

outras.  Mas  as  principais cláusulas  são  as  específicas que, de certa forma, são as que  
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mais protegem a organização, sendo elas: da transferência de propriedade, da entrega 

da embarcação, da motorização e da garantia. 

 As cláusulas “da transferência de propriedade” e “da entrega da embarcação” 

tratam da importância do cliente estar ciente de que a compra e entrega do produto é 

“fob fábrica”, ou seja, que o cliente tenha plena ciência de o produto é vendido e 

entregue no estado no RS e por ele ser de fora do estado do RS, no caso de haver 

imposto sobre diferencial de alíquota nas operações e prestações interestaduais, o 

pagamento dessa guia é de responsabilidade do cliente. Por conta disso, as entregas na 

fábrica de todas as embarcações são registradas, inclusive com documento assinado em 

cartório, ficando por conta do cliente a contratação da transportadora que fará a coleta 

da mesma para destino por sua conta e ordem. 

A programação de pagamentos da embarcação deve ser acordada entre o 

vendedor e o cliente, mas em muitos casos essa efetivação das datas se dá através do 

jurídico e o cliente, pois na cláusula de pagamentos do CCV deve ser descrita a forma 

exata de como ocorrerão os pagamentos por parte do cliente para que o setor financeiro 

possa planejar seu fluxo de caixa. Essa cláusula é de suma importância para a 

organização da empresa como um todo, pois nenhuma empresa existe e funciona sem 

recursos, logo o planejamento de toda a organização está vinculado aos pagamentos 

oriundos do cliente. Se o cliente falha no pagamento, a empresa falha em seus 

compromissos, podendo gerar não só os, tão mencionados, atrasos na produção, como 

também gerar prejuízos financeiros a organização. 

 Quando questionado aos entrevistados se os contratos firmados pelo setor 

jurídico evitam prejuízos financeiros à empresa, segundo o Vendedor 1: 

 
É muito comum os barcos serem danificados por mau uso, ou seja, clientes 
que navegam sem experiência nenhuma e acabam batendo ou danificando 
alguma parte do barco ou peça do motor. Estes problemas, que chamamos 
de mal uso, estão relacionados em contrato, então se um cliente bate com o 
barco em uma pedra e vem nos cobrar garantia do casco, automaticamente 
abrimos o contrato e mostramos para este cliente que ele não tem direito de 
garantia neste caso. 

 

Logo, as cláusulas “da motorização” e “da garantia” tratam da importância do 

cliente estar ciente de que o estaleiro não produz motores, que apenas compra e monta 
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os mesmos na embarcação, ficando a garantia desses produtos por conta de seu 

fabricante, no caso a Volvo do Brasil ou a Mercury do Brasil. Os motores são a única 

exceção às garantias cedidas pelo estaleiro, porém cada equipamento instalado na 

embarcação tem, em separado, um período de garantia particular, que pode ir de três 

meses a um ano. O casco da embarcação, único produto efetivamente industrializado 

pelo estaleiro e que poderá ser observado na Figura 18, é a única parte do barco que 

tem garantia estrutural de sete anos.  

 

Figura 18 – Casco da embarcação 
 

 

Fonte: Setor de Marketing/Cimitarra, 2015. 

 

 Para Coelho et al (2001), a atuação do departamento jurídico envolverá a 

participação em negociações, prevenção de conflitos, elaboração de contratos, domínio 

do direito regulatório, dentre outros assuntos que integrarão os objetivos da empresa. 

Na Cimitarra a gestão jurídica tem por obrigação orientar e sanar todas as dúvidas do 

cliente, de modo que fique muito claro quais são as obrigações de cada parte. Como o 

meio náutico é pequeno e muitos clientes se conhecem, acabando trocando 

informações entre eles. Nesse momento da tratativa com o jurídico, quando o cliente 

menciona a questão de atraso na entrega, o jurídico deixa muito claro que existe a 

cláusula que o protege gerando multas ao estaleiro ou, até mesmo, dando a opção de 

desistência de compra sem ônus ao comprador. Dessa forma, é criado um laço de 

confiança entre as partes, prevenindo futuros conflitos e suposições de má fé por parte 

do estaleiro, já que é sabido pelo setor jurídico que, provavelmente, o produto será 

entregue em atraso. 
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Figura 19 – Fluxograma da gestão jurídica 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

A transação da gestão jurídica com o setor comercial da empresa pode ser 

observada da Figura 19, onde as principais atividades relacionadas são o envio digital e 

físico do CCV ao cliente, a confirmação do cliente do recebimento do CCV, o recebimento 

do retorno do CCV ao estaleiro e, fechando o ciclo, a entrega do CCV devidamente 

assinado por todas as partes ao setor comercial para inclusão na pasta do cliente. 

 

7.1.4 Análise da gestão financeira 

 

 “A arte e a ciência da gestão do dinheiro” foi como Gitman (2004, p. 4) pôde 

definir finanças. No  Quadro  8  é  possível  observar as principais categorias colhidas na  
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transcrição das entrevistas ao que se refere a gestão financeira da empresa em estudo. 

 

Quadro 8 – Categorias da gestão financeira 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

 Na gestão financeira da Cimitarra a equipe analisa os demonstrativos contábeis, 

avalia a manutenção de estoques, acompanha faturamentos e fluxos de caixa, realiza 

todos os pagamentos, além de cuidar dos investimentos. Porém, no que se refere às 

tratativas junto ao setor comercial da empresa, estão ligadas do início ao fim ao bom 

andamento da produção das embarcações. Segundo a Assistente de Vendas do 

estaleiro: 

 
A gestão financeira afeta diretamente no setor comercial, um exemplo disto 
é a efetivação do pedido do cliente através de confirmação do pagamento do 
sinal, para que seja inicializada a produção da embarcação. Da mesma forma, 
devem-se controlar os pagamentos das parcelas acordadas para que não 
ocorram atrasos, de maneira que ao final da produção, o cliente esteja com a 
embarcação totalmente quitada para a liberação da mesma da fábrica. 

 

 Na Cimitarra é o setor financeiro que dá o start e o stop na produção das 

embarcações. O start se dá quando o financeiro confirma o pagamento do sinal 

efetuado pelo cliente e, nesse momento, informa a assistente comercial que está 

liberada a mudança do status do pedido no sistema, de “aguardando” para “liberado”, 

dessa forma acionando todos os outros setores que o pedido está liberado para o início 

das atividades dos processos de fabricação. O stop na produção é muito raro e se dá 

quando o cliente fica inadimplente por muito tempo, de forma que atrapalhe o fluxo de 

caixa e bom andamento da produção das outras embarcações que se prejudicam por 

financiarem aquela inadimplente, logo, sua fabricação é cessada até que a situação se 

regularize e nova data de entrega é acordada com o cliente. 

 Megliorini e Vallim (2009) entendem que as funções financeiras centrais de uma 

empresa compreendem em obtenção de recursos, aplicação de recursos e 

planejamento e controle financeiro. Na Cimitarra o setor comercial é responsável pela 

obtenção dos recursos e o setor financeiro pela aplicação dos recursos. O setor 

financeiro é responsável por informar ao setor comercial de que há parcelas a receber 
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em aberto e também de cobrar o setor comercial até que a parcela se regularize. Por se 

tratar de um produto de luxo, a direção da empresa não autoriza ao setor financeiro o 

contato direto com o cliente, pois considera que a tratativa com o cliente deve partir 

sempre do setor comercial, de modo que o cliente não se sinta acanhado por um setor 

de cobrança. A aplicação dos recursos se dá em liquidação de despesas fixas e variáveis 

e, também, em investimentos. A gestão financeira da Cimitarra está trabalhando com o 

mínimo de aplicação de recursos, somente buscando o necessário para as linhas de 

produção não pararem. 

 Com o barco pronto na produção, o setor comercial solicita ao cliente o 

pagamento da última parcela, denominada de “saldo da contra-entrega”. Realizado o 

pagamento, o setor financeiro confirma a entrada no extrato bancário e, para o setor, a 

embarcação pode ser liberada para entrega. Com isso, o setor comercial leva a pasta do 

barco para os controles finais da Gerente Administrativa. 

 

Figura 20 – Fluxograma da gestão financeira 

 
 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 
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A Figura 20 representa o fluxograma da gestão financeira junto ao setor 

comercial da Cimitarra e nela pode ser observada a importância do setor junto ao 

restante dos processos, visto que é o financeiro que faz a liberação da inserção do PC no 

sistema. Realizada essa etapa, o setor ainda controla o bom andamento dos pagamentos 

do cliente sinalizando a inadimplência ou não ao setor comercial e liberando o relatório 

de pagamentos ao setor administrativo para finalização dos processos burocráticos até 

a efetiva entrega do barco. 

 

7.1.5 Análise da gestão de TI 

 

A administração de sistemas de informação dentro de uma organização serve 

para fornecer informações de forma rápida e precisa, ajudando na tomada de decisão. 

Para isso, no que se refere a gestão de TI da Cimitarra é possível observar, no Quadro 9, 

as principais categorias colhidas na transcrição das entrevistas. 

 

Quadro 9 – Categorias da gestão de TI 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

Na Cimitarra a tecnologia de informação formada conta com dois servidores 

centrais, sete laptops, vinte e quatro computadores de mesa, sete impressoras, uma 

rede Local Area Network (LAN) e duas conexões de internet. No setor de projetos da 

empresa são utilizados dois softwares de desenho, o Rhino e o Solidworks, que auxiliam 

na criação e desenvolvimento de novos produtos. Não existe um setor de TI dentro da 

empresa, logo esse serviço é executado de forma terceirizada. Segundo a Assistente de 

vendas: 

 
Os recursos disponibilizados pela empresa são suficientes, porém poderiam 
ser mais eficientes. Levando em consideração as tecnologias existentes hoje 
no mercado, poderiam ser facilitadoras se aplicadas neste setor. 
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Segundo Davenport (2005), as mudanças vêm ocorrendo rapidamente, 

especialmente na área de gestão de processos e de TI, onde o seu ritmo é vertiginoso. 

Um dos motivos é que a informatização e, em especial, os padrões e modelos de 

automação dos processos, viraram commodities consumidas no mundo inteiro.  

A Cimitarra está investindo em um sistema de gestão de relacionamento com o 

cliente (sigla em inglês CRM - Customer Relationship Management) que deve armazenar 

as informações de clientes atuais e potenciais, como nome, endereço e número de 

telefone, bem como suas atividades e pontos de contato com a empresa, incluindo 

visitas a feiras, sites, ligações telefônicas, e-mails, entre outras interações. Com essa 

ferramenta os vendedores deverão controlar os seus contatos com os clientes e o 

avanço das negociações, mas o sistema ainda não foi implantado e está em fase de 

testes. 

O sistema de gestão empresarial (sigla em inglês ERP - Enterprise Resource 

Planning) utilizado pela Cimitarra é o Cigam, mas é possível dizer que os usuários ainda 

estão engatinhando no domínio desse sistema. O Cigam foi implantado na unidade da 

matriz no ano de 2015 e somente um ano depois foi implantado nas outras unidades da 

organização. Para o sucesso produtivo das embarcações, muitos processos dependem 

do sistema de gestão utilizado pela empresa, não sendo exclusividade apenas dos 

setores fiscal e financeiro. A venda de uma embarcação só está concretizada de fato 

após a liberação do PV no sistema e é através desse comando que todos os setores 

iniciam suas atividades para a formação daquele produto. O ERP processa as 

informações do PV, gerando a saída de diversos relatórios proporcionando aos usuários 

que possam planejar e executar seus trabalhos da forma mais eficiente possível. O setor 

de PCP está engajado na implantação do sistema de planejamento de necessidade de 

materiais (sigla em inglês MRP - Material Requiriment Planning), de modo que se 

exterminem os controles em planilhas de Excel, mas tem ciência de que o recurso estará 

totalmente disponível somente em longo prazo, o que desagrada à diretoria.  

Diferente de um sistema padrão utilizado por uma indústria automobilística, por 

exemplo, os relatórios do sistema da Cimitarra são customizados junto à fornecedora 

Cigam, pois diferente de uma montadora de carros, onde tudo é padronizado e não há 

exceções, na construção das embarcações praticamente tudo é personalizado gerando  
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nos pedidos muitos itens temporários que precisam ser analisados manualmente pelo 

operador, dificultando a agilidade de mensuração que o sistema se permite fazer. 

Para Paim (2009, p. 284), “o movimento atual está associado a uma gestão de 

processos suportada por tecnologia, na qual sistemas de informação para gestão de 

processos estão levando a melhoria de processo a ser realizada no dia-a-dia das 

organizações”.  

No que se refere a integração dos processos, todos os setores, direta ou 

indiretamente, estão interligados e dependem um dos outros, logo, é necessário que se 

tenha uma comunicação ativa entre os setores propiciando que as informações sejam 

implantadas no sistema o mais rápido possível, evitando desconformidades na 

produção. Segundo o Assistente de PCP 2:  

 
O sistema utilizado é o CIGAM e atua em quase todas as áreas da empresa, 
menos a que se refere aos recursos humanos e jurídicos. Todos os setores 
estão interligados, baseados em informações que são imputadas no software 
pelos responsáveis de cada setor. O sistema possui um padrão de utilização, 
mas nada impede que o mesmo seja alterado e customizado para atender as 
especificações da empresa, seja através de relatório ou, até mesmo, em 
funções do sistema em si, porém isso demanda tempo e custo para a 
empresa. Atualmente, o sistema está em operação há dois anos, mas ainda 
necessita de melhoramentos e atenção especial por parte de quem 
implementa novas funções no mesmo. 

 

 Quanto mais rápida se der a implantação do MRP no sistema, mais rápida será a 

extinção dos controles e processos via e-mail, planilhas de Excel, relatórios em Word, 

conversas informais, entre outras formas de integração dos processos da empresa. Essas 

formas de controle acarretam em perda na agilidade das atividades dos processos, pois 

não acompanham o ritmo de mudança na gestão de negócios, onde a tomada de decisão 

precisa ser cada vez mais rápida e assertiva. 

As principais atividades da gestão de TI junto ao setor comercial podem ser 

observadas na Figura 21, mais especificamente nas tarefas de inserção do PV no sistema, 

nas análises que o software faz do PV com a estrutural do barco já implantada no 

programa e da estrutural com a disponibilidade de estoque gerando automaticamente 

as litas de faltas que serão liberadas para o setor de compras. 
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Figura 21 – Fluxograma da gestão de TI 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 
 

7.2 Análise da gestão da qualidade no processo 

 

 A melhoria contínua é uma prática que visa atingir continuamente resultados 

cada vez melhores, sejam eles nos produtos ou em seus processos internos. No Quadro 

10 é possível observar as principais categorias colhidas na transcrição das entrevistas ao 

que se refere a gestão da qualidade no processo do estaleiro em estudo. 

 

Quadro 10 – Categorias da gestão da qualidade no processo 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 
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“Quem avalia melhorias no processo é o consumidor final do produto” 

(PALADINI, 2000, p. 35). Nesse sentido, quando questionado sobre a avaliação das 

melhorias nos processos, o Vendedor 1 menciona que: 

 
Nós do comercial que lidamos diretamente com o cliente, ou seja, todas as 
críticas chegam primeiro em nossos ouvidos, sendo elas construtivas ou não, 
precisamos repassar para a fábrica e para a diretoria, e assim ajudamos a 
aperfeiçoar o produto e os processos cada vez mais. 

 

Com esse intuito, todas as embarcações são entregues para o cliente na fábrica, 

de forma presencial, com a finalidade de que o cliente vistorie o produto e aponte 

possíveis inconformidades, contrariando o esperado. Dessa forma, com o produto ainda 

no estaleiro, é possível corrigir os apontamentos do cliente, não deixando o mesmo ser 

entregue com pendências que, futuramente, deveriam ser corrigidas pela equipe de 

Assistência Técnica, gerando altos custos sem necessidade.  

 O responsável pelo setor de qualidade do produto possui um checklist padrão de 

verificação aonde, a cada entrega presencial, vai adicionando itens a essa lista de modo 

que seu controle seja cada vez mais eficaz, não deixando que o próximo produto a ser 

entregue tenha os mesmos apontamentos que o anterior. Dessa forma, seu controle de 

qualidade está ficando cada vez mais minucioso e com menos chance de erros, já que 

para cada apontamento, em conjunto com o supervisor da produção, implantam uma 

nova atividade de controle, treinando os colaboradores a perceberem a inconformidade  

 

quando houver. E essa avaliação para a melhoria dos processos é feita, segundo a 

Vendedora: 

 
Pelo retorno do cliente. Avaliação, quem faz é o cliente, pois se ele está 
insatisfeito a logística não está funcionado. 

 

 Logo, atender a satisfação de um cliente e superar suas expectativas em uma 

experiência de compra fará com que tenha mais chances de optar novamente pelo 

produto oferecido pela empresa. Tal satisfação é influenciada pela avaliação que ele faz 

das características do produto consumido, do seu estado de espírito e da percepção da 

própria vida, que também alteram o sentimento de satisfação dos clientes. Em 
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momentos de muita felicidade, por exemplo, a tendência é achar tudo o que está ao 

redor bem melhor e as emoções positivas transmitidas pelos colaboradores também 

geram uma maior satisfação. A expectativa para o recebimento da embarcação é tão 

grande, em virtude dos largos atrasos, que no momento em que está em cima do barco, 

na maioria dos casos, está exalando ansiedade e é contagiado pela equipe de entrega 

que tem todo um tato e treinamento para a recepção do cliente, de forma a fazê-lo 

apontar as desconformidades, mas sem deixá-lo insatisfeito com o produto ou serviço. 

 “O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado” (KAPLAN E NORTON, 

1996, p. 21). Logo, a gestão da qualidade nos processos dos setores envolvidos, desde a 

primeira fase de contato com o cliente até a entrega efetiva do produto, é escasso, visto 

que a empresa não possui um indicador formalizado de controle que possa mensurar a 

qualidade dos processos efetivados pelos setores e colaboradores.  

 

7.3 Análise da gestão da rotina de trabalho 

 

 Segundo Campos (1998, p. 21), “o gerenciamento da rotina de trabalho é a base 

administração da empresa”. No Quadro 11 observa-se as principais categorias colhidas 

na transcrição das entrevistas ao que tange a gestão da rotina de trabalho dos 

colaboradores do estaleiro. 

 

Quadro 11 – Categorias da gestão da rotina de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 

 

A gestão da rotina de trabalho permite assegurar que as atividades produzam os 

resultados esperados, eliminando o retrabalho e redundâncias de tarefas. Também 

possibilita adequar o tempo e dimensionar o número de pessoas necessárias para a 

consecução dos objetivos das áreas, sem que haja sobrecarga de trabalho. Porém, foi 

possível perceber nas entrevistas que, de forma geral, acreditam que estão 



80 

sobrecarregados e que falta pessoal para ajudá-los, como menciona a Assistente de 

Vendas:  

 
O que facilitaria a execução do trabalho com maior agilidade e eficiência, em 
minha opinião, seria a contratação de mais um funcionário para o setor, bem 
como o sistema ser mais específico para a demanda da empresa. 

 

 No entanto, nas visitas aos setores foi possível observar que a desconcentração 

das equipes deve-se ao excesso das conversas paralelas, ficando muito perceptível a 

falta de foco por parte dos colaboradores. Nem todos possuem a mesma capacidade na 

execução das funções operacionais, logo se fosse mantido o foco em suas rotinas de 

trabalho, a produtividade dos setores seria mais eficiente.  

Na linha de produção a falta de material para dar andamento na fabricação das 

embarcações também foi bastante lembrada nas entrevistas, já que o atraso na chegada 

do material acarreta em mais atrasos na entrega do barco, gerando mais estresse para 

o setor comercial que deve satisfação ao cliente. Segundo o Assistente de PCP 1: 

 
A falta de material é um problema constante que enfrentamos. 

 

 Outra variável importante na falha da execução das funções operacionais deve-

se a constante alteração dos PV, com inclusão de acessórios ou equipamentos extras, 

quando a embarcação já está bastante avançada na linha de montagem. Essa prática do 

setor comercial deve-se a falta de argumentação do vendedor junto ao cliente, visto que 

o cliente já está bastante estressado com o atraso na entrega e o vendedor, para agradá-

lo, acaba cedendo, gerando uma constante desavença entre produção e comercial, pois 

esse método acaba desalinhando e atrasando ainda mais os fluxos dos processos da 

linha de montagem.  

 Na orientação das tarefas muitos entrevistados mencionaram a falta de um 

manual ou descritivo que os auxilie nas atividades do dia-a-dia. Segundo o Assistente de 

PCP 2: 

 
A criação de manuais de procedimentos poderia ajudar resolver problemas 
de fácil solução, já que muitas vezes buscam o departamento de engenharia 
para pedir auxilio. Poderíamos criar um “registro” de falhas recorrentes e as 
possíveis soluções onde cada departamento buscaria os manuais para tentar 
resolver os seus problemas. 
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 Ainda no que se refere às orientações do dia-a-dia, nenhum dos setores da 

empresa possui um mapeamento dos processos que os ajude a identificar onde estão 

falhando e quem é o responsável pela etapa do processo que falhou. Dessa forma, 

juntos poderiam buscar sugestões de padronização e procedimentos para melhorar os 

controles, as conferências e as práticas diárias. Segundo a Gerente Administrativa, os 

principais motivos para que os processos fossem mapeados seriam: 

 

Primeiro para mostrar aos clientes que somos organizados. Depois para que 
nossa rotina de trabalho seja mais clara e, principalmente, que nossa 
produtividade aumente. Um colaborador perdido em suas tarefas é uma 
perda de tempo e dinheiro muito grande para a empresa. 

 

 Com a falta dos manuais ou processos mapeados de alguma forma, a sucessão 

de cargo acaba perdendo etapas no treinamento que é pessoal e informal, como 

mencionado pela Gerente Administrativa: 

 

Hoje, se colocar uma nova pessoa no setor comercial da fábrica, essa já irá 
receber treinamento faltando metade das atividades que deveriam ser 
realizadas para que a burocracia seja feita do início ao fim, como deve ser. 

 

Figura 22 – Controle de atividades da Assistente Comercial 

 

Fonte: Setor Comercial/Cimitarra, 2017. 
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A Figura 22 mostra uma lista com as atividades que devem ser executadas pela 

Assistente Comercial do setor comercial. Os tópicos da lista são explicados numa 

conversa informal e o único treinamento recebido pela nova funcionaria do setor será 

sobre o sistema de gestão, na inserção dos pedidos. Analisando o controle de atividades 

disponibilizado pela Assistente Comercial é possível salientar que não é um modelo 

exemplar em praticidade, tão pouco de fácil compreensão, ainda mais se entregue para 

um novo colaborador entrante na empresa.  
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8 PROPOSTA DE MELHORIAS 

 

Os gestores estão sempre em busca de melhorias para suas empresas, mas 

provavelmente não analisam com frequência os seus processos conforme propõe a 

literatura: processos administrativos, processos organizacionais, gestão de processos, 

gestão da qualidade no processo, gestão da rotina de trabalho e, por fim, o mapeamento 

do processo. 

 Com base na análise dos dados e resultado da transcrição das entrevistas, da 

observação in loco e do acesso a documentos da Cimitarra, propõe-se que: 

a) seja elaborado um método padronizado e eficaz para o recebimento e 

distribuição das informações, de modo que facilite o fluxo de trabalho dos 

colaboradores e que incida em menos erros dos processos em geral, 

consequentemente, minimizando a geração de custos para a empresa; 

b) seja documentado um manual de procedimentos para que os colaboradores 

possam ter onde buscar suas dúvidas de como proceder diante de situações 

que desconhecem, visto que essa situação ocorre com bastante frequência 

devido ao produto industrializado ser customizado, muito aquém de se 

pensar em implantar uma linha Toyota de produção; 

c) seja implantado um procedimento que impeça a frequente alteração na linha 

de montagem da ordem de fabricação dos produtos, dessa forma 

dificultando os atrasos de produção, já que os materiais estarão à disposição 

da linha de produção em tempo (há materiais com lead-time superior a dois 

meses como, por exemplo, a porta de vidro do cockpit), assim evitando e/ou 

minimizando o retrabalho dos setores de PCP e compras que estão 

continuamente com os prazos estourados, bem como a perda na sequência 

dos processos dos setores administrativo, comercial e financeiro; 

d) se crie um formato de venda, com customizações pré-definidas, onde o 

vendedor não perca a liberdade de adequar o produto a forma desejada pelo 

cliente e, em compensação, com essas customizações já estando previstas 

para entrada na linha de produção, já terão um esboço da necessidade de 



84 

materiais, não causando surpresas de faltas na linha de produção e, 

consequentemente, evitando atrasos; 

e) a cultura do gestor do setor comercial, bem como de seus vendedores, seja 

radicalmente reformulada, fazendo com que os prazos de entrega previstos 

pelo setor de PCP sejam respeitados, impedindo a venda com prazo alterado, 

dessa forma evitando acumulo de barcos vendidos para entrega na mesma 

época, visto que já é de conhecimento de todos que esse plano não se 

cumprirá, que o cliente ficará insatisfeito e, principalmente, que o cliente 

perderá a confiança na credibilidade da empresa como um todo; 

f) os vendedores tenham treinamento constante para aperfeiçoamento, sendo 

que a equipe de vendas é de extrema importância para o sucesso das vendas, 

consequentemente, para o sucesso da empresa. Com vendedores bem 

treinados e munidos de argumentos do quanto vale a pena a espera, não será 

necessário o atropelo das datas previstas para futuras vendas, já que o 

vendedor saberá convencer o cliente de que vale a pena esperar o prazo 

necessário para receber um produto a contento e que será de grande 

satisfação pessoal; 

g) a empresa contrate colaboradores com experiência em TI, mesmo que 

temporários, para acelerar a implantação dos módulos CRM e MRP no 

sistema de gestão, principalmente, o MRP, pois esse minimizará atrasos na 

chegada de materiais para a linha de montagem, materiais esses que não 

foram listados nas listas de faltas improvisadas manualmente por erro 

humano; 

h) os poucos processos já implantados na empresa sejam, primeiramente, 

documentados e, por conseguinte, sejam examinadas a qualidade desses 

processos, ou seja, que suas tarefas sejam revisadas para a confirmação de 

suas reais necessidades dentro do processo como um todo e, no caso de 

haver ações que não agreguem valor ao produto, essas devem ser 

eliminadas, evitando desperdícios; 

i) seja feito um trabalho de organização na rotina de trabalho dos 

colaboradores para maior produtividade no tempo em que dispõem a 
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empresa, pois se percebeu que eles têm ciência do que deve ser feito, mas 

que se perdem na condução destes; 

j) não só os processos do setor comercial sejam mapeados, mas que da 

empresa como um todo, pois durante as entrevistas foi verificado que 

nenhum setor da empresa, nem mesmo o setor produtivo, possui seus 

processos mapeados, sejam através de fluxogramas ou outros desenhos 

esquemáticos, o que facilitaria muito para todos da organização, 

principalmente, para os novos colaboradores entrantes na realização de suas 

atividades. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho de curso teve como elemento de estudo a industriaria naval 

Estaleiro Cimitarra Ltda., que produz lanchas de 36 a 78 pés no interior do estado do Rio 

Grande do Sul, sendo que tem por objetivo, especificamente, a análise dos processos do 

setor comercial. 

No desenvolvimento deste, pode-se considerar que os objetivos foram atingidos, 

pois, primeiramente, foi diagnosticada a estrutura organizacional do setor comercial da 

empresa, bem como os seus processos foram mapeados. Num segundo momento, os 

mecanismos utilizados na coordenação dos processos do setor comercial foram 

analisados para que fosse possível identificar as falhas na organização desses. E 

finalmente, foram propostas melhorias de reorganização de modo que facilite as tarefas 

diárias, com o intuito de prover o sucesso do setor comercial em todos os aspectos.  

Os processos são atividades sequenciais que envolvem pessoas, procedimentos 

e ferramentas, mas para que funcione, é necessário planejamento, organização, direção 

e controle. Com base no que foi extraído das entrevistas, a Cimitarra tem muito a 

trabalhar até que se busque essa estrutura, visto que tem dificuldades em processos 

básicos, como no recebimento e distribuição de informações, no fluxo de trabalho, na 

ordenação da linha de produção, na ciência das funções e responsabilidades dos 

colaboradores, entre outros. Por outro lado, a empresa tem grande potencial no capital 

humano, que se dedica e veste a camisa mesmo quando desmotivado com a falta de 

progresso na organização e controle dos processos já estabelecidos, pois tem a 

impressão que não avança, que não sai do lugar. 

Ainda que os objetivos deste trabalho tenham sido atingidos, o estudo realizado 

apresentou algumas limitações como não ter nenhum processo formalmente 

documentado para análise e avaliação, tendo o pesquisador que dispor de maior tempo 

para uma coleta mais minuciosa dos dados através da observação e documentos do 

cotidiano disponibilizados. Outro fator limitador foi o grupo de pessoas entrevistadas 

devido ao curto período disponibilizado pelas mesmas para exploração, pois estavam 

sempre com suas tarefas atrasadas ou em cima dos prazos, não podendo dar maior 

atenção ao entrevistador. As entrevistas ficaram limitadas aos colaboradores e gerente 

administrativa da empresa, não sendo possível a entrevista com nenhum dos diretores  
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responsáveis, apesar das diversas tentativas. 

Uma empresa que explora um recurso inteligente, que é o caso do mapeamento 

de processos, só faz aumentar sua produtividade, pois expõe claramente a direção de 

cada passo da empresa, incumbe os responsáveis por cada fase, prevê os recursos, 

insumos e mão de obra necessários, conhece os principais gargalos no sistema da 

organização, entre muitas outras coisas que colaboram para otimizar o tempo de 

trabalho de seus funcionários. Se esse recurso fosse explorado pelos organizadores da 

Cimitarra, a empresa apresentaria proveitos em diversos sentidos, mas, principalmente, 

na diminuição do retrabalho dos colaboradores e na elevação do desempenho destes 

no fluxo de trabalho e na capacidade produtiva dos processos como um todo, pois uma 

empresa que deixa formalizada, documentada e disponível para seus funcionários cada 

atividade a ser realizada, além de dificultar a propagação de erros e vícios, aumenta a 

padronização e qualidade de seus processos e produtos. Como resultado possuirá 

clientes satisfeitos com a qualidade do produto recebido, do atendimento organizado e 

da garantia de ter realizado negócio com uma empresa bem planejada e constituída. 

Apesar das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia por falta de organização 

planejada, a Cimitarra se empenha para obter sucesso, sempre buscando ser 

competitiva e ter crescimento considerável no mercado náutico. O resultado de todo 

esse empenho pode ser vinculado ao grande capital humano que a empresa emprega, 

pois no cotidiano são movidos a desafios e possuem grande persistência profissional.  

Além de contribuir para a vida profissional e até mesmo pessoal da acadêmica, 

este estudo possibilitou pôr em prática o que foi visto em sala de aula e, seguindo os 

referenciais teóricos do curso de Administração, pôde-se ter uma visão mais clara e 

objetiva da aplicação dos conteúdos nas organizações, auxiliando nas práticas do dia-a-

dia, provendo benefícios e conhecimentos tanto para a acadêmica quanto para a 

empresa. 

Contudo, com a aplicação deste trabalho, foi possível mapear os processos do 

setor comercial, sendo esta uma ferramenta de grande importância para a estrutura 

organizacional e para uma melhor gestão empresarial, dessa forma buscando 

proporcionar aos donos e colaboradores uma visão mais ampla da organização, de modo 

que entendam um pouco mais de suas particularidades, bem como as influências que 

sofrem, reforçando o valor de uma boa administração.  
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Conteúdo da transcrição das entrevistas 

 
Fonte: elaborado pela acadêmica, 2017. 
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ANEXO A – Mercado náutico do Brasil 

Gráficos do mercado náutico brasileiro com dados de 2010 a 2014 

 
Fonte: disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1688567-mercado-nautico-
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ANEXO B – Na imprensa 

Reportagem sobre a Cimitarra na Revista Boat Shopping 
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