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APRESENTAÇÃO

Esta obra apresenta artigos produzidos pelos discentes da disciplina de
Administração II, do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri, conduzidos pela docente Gerusa de Fátima Tomé Sabino, nos
quais são analisadas estruturas organizacionais das mais variadas dimensões e
complexidade.
Durante o semestre de 2017/2, os estudantes puderam testar seus conhecimentos
aplicando as técnicas estudadas em sala de aula nas organizações que aceitaram receber
os projetos técnicos. As ferramentas aplicadas envolviam análise de organograma, de
arranjo físico, da organização e distribuição do trabalho e de processo. Estas são
ferramentas simples que podem ser aplicadas sem nenhum custo adicional. Ajudam a
pensar a eficiência da estrutura organizacional a partir dos seus objetivos e, também,
contribuem para repensar ou iniciar a gestão estratégica das atividades econômicas.
Importante frisar que cada artigo é fruto de um trabalho coletivo realizado ao longo
do semestre pelos estudantes, que foram supervisionados pela docente. Este livro digital
é o primeiro produto técnico, com uma linguagem simples, derivado deste esforço dos
estudantes que pretenderam avaliar os conhecimentos recém adquiridos e as suas
habilidades enquanto tomadores de decisão.
Embora limitados, todos os resultados oferecem importantes contribuições para os
usuários envolvidos, comunidade em geral e, especialmente, à comunidade acadêmica.

GESTÃO DA QUALIDADE: ESTUDO DE CASO DE UMA
AGÊNCIA BANCÁRIA
OLIVEIRA, Anna Carolina R.1,
FARIAS, Caio Teixeira de ¹,
DUARTE, Gabriel Aguilar ¹,
ALBERT, Guilherme ¹,
CALDEIRA, Luciano ¹,
SANTOS, Luís Eduardo Rodrigues ¹,
SABINO, Geruza de Fátima Tomé2
Resumo:
O presente artigo aborda um estudo de caso referente à gestão da qualidade em uma
agência bancária localizada no Estado de Minas Gerais. A partir de informações
coletadas, através de entrevistas com funcionários, foi possível identificar ferramentas e
aspectos importantes dos setores de atendimento ao cliente e recursos humanos, que
impactam na qualidade total dos processos da agência. Através dos dados obtidos e de
fundamentação teórica, foi feita também uma análise das ferramentas de gestão da
qualidade, identificação de problemas e realização de propostas de melhorias
relacionadas ao tema da gestão da qualidade.
Palavras-chave: gestão da qualidade, qualidade total, ferramentas de gestão da
qualidade.
1 INTRODUÇÃO
No presente artigo iremos trabalhar com a proposta de Gestão de Qualidade de
acordo com o que foi abordado em sala de aula na disciplina de administração II com a
orientação da professora Geruza Tomé. Este estudo propõe a análise de uma empresa do
ramo bancário, onde será analisado as relações hierárquicas dentro da empresa através de
um Organograma, onde será possível ver como estão vinculados os cargos e suas
disposições, também será feita uma análise do Layout da empresa para podermos
entender como está disposto fisicamente o ambiente de trabalho, através desta análise
Graduandos (as) do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
2
Orientadora, professora doutora na disciplina Administração. Diamantina – MG,
semestre 2018-1.
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poderemos ver os impactos do ambiente físico no rendimento do trabalhador e com isto
poderemos propor um novo Layout que possa melhorar o rendimento da empresa
analisada. Além destes métodos, utilizaremos também o QDT - Quadro de análise de
trabalho que é uma técnica de organização de processos focados, principalmente, na
distribuição mais adequada das tarefas para cada funcionário dentro da empresa ou de um
setor específico e também utilizaremos um Fluxograma de um processo realizado pela
empresa para termos maior clareza sobre como funciona o processo e o que poderá ser
melhorado nele.
Para realizar o seguinte estudo analisamos uma empresa do ramo bancário, cuja
missão é "Cuidar do que é valioso para as pessoas”. “Nosso propósito é estar próximo
das pessoas e ajudar a preservar o que é importante para nossos clientes, acionistas,
funcionários e toda a sociedade.". e sua visão é “Ser a empresa que proporciona a melhor
experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma
inovadora, eficiente e sustentável.”, para darmos início ao estudo de caso realizamos um
questionário para saber o nível de satisfação dos funcionários com o ambiente de trabalho,
para podermos construir um gráfico visando o que mais incomoda na maioria e a partir
daí começarmos a aplicar os conhecimentos obtidos em sala para melhorar esse ambiente
e construir uma nova proposta de gestão.
Através destes resultados começamos nosso estudo em busca de melhor gestão
para a empresa em questão.
Toda empresa tem como objetivo sempre manter o maior rendimento possível,
para isso, é exigido uma boa configuração dos cargos, relacionando-os muito bem com
as funções, subordinação e autoridade, de maneira que não sobrecarregue nenhum dos
cargos e acabe prejudicando o desenvolvimento da empresa como um todo. Os estudos e
representações dessa configuração são fornecidas através do organograma, que se trata
de um gráfico que nos fornece as relações das funções e cargos que constituem uma
determinada empresa.
Esse gráfico tem como objetivo tornar fácil de entender essas relações, de maneira
que uma pessoa que não faz parte dessa empresa possa entender facilmente o gráfico, que
faz parte da organização estratégica da empresa, limitando as autoridades e
responsabilidades que um determinado cargo tem.
O organograma que nos foi disponibilizado da empresa do ramo bancário se trata
de um organograma linear, esse tipo de organograma nos dá uma visão mais nítida da
hierarquia da empresa e tem uma aplicação bem simplificada. Porém, pode ocorrer
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algumas melhorias, como será proposto no estudo desse tópico, esse organograma foi
disponibilizado por um Gerente de Pessoa Física da empresa.
Organograma disponibilizado de uma empresa:

Figura 1 - Organograma

Fonte: (Autoria própria)

Analisando esse organograma temos uma visão bem nítida da hierarquia e
subordinação entre os cargos, mesmo sendo um organograma consideravelmente simples.
Ao analisarmos esse organograma, com um olhar mais crítico, fazendo essa análise
através dos ensinamentos aprendidos em sala de aula, juntamente com informações
recolhidas através do funcionário entrevistado, compreendemos que poderia ocorrer
melhorias nesse organograma, assim propomos um novo modelo desse gráfico.
O gráfico original, nos mostra que há um cargo de Assistente de Negócios
subordinado de Gerente de Contas Pessoa Jurídica e outro de Gerente de Contas Pessoa
Física, o mesmo vale pro cargo Escriturário, mas essa realidade pode ser alterada de
maneira positiva. A seguir vemos a proposta de melhoria, pensando de uma maneira que
traga resultados positivos para a empresa. Assim, propomos unificar os dois cargos de
Assistente de Negócios, fazendo o mesmo com os Cargos de Escriturário, como vemos
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no gráfico a seguir:
Figura 2 – Organograma Proposto pela Equipe
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Fonte:(Autoria própria)
Após a análise e proposta de um novo organograma vamos trabalhar em cima do
Layout desta empresa, a elaboração de um bom Layout referente do ambiente físico é de
suma importância em qualquer organização, afetando, muitas vezes os ganhos de uma
empresa e definindo sua posição no mercado. O arranjo do ambiente, bem como sua
estrutura física se não adequado aos processos da empresa prejudica ainda o bem-estar de
funcionários e clientes. Assim, o estudo relativo à elaboração de layout adequados aos
processos são fundamentais para uma organização.
É importante que os recursos disponíveis nas empresas sejam ao máximo
aproveitados de forma a facilitar os caminhos dos processos, o controle destes, e propiciar
aos membros de uma organização um ambiente favorável a execução do melhor trabalho
possível. Um arranjo mal elaborado pode gerar gargalos na produção, desperdício de
tempo e trabalho ocioso por parte de algum setor ou mão de obra.
Os principais pontos relatados pelos funcionários que trabalham no setor através
do questionário que vimos inicialmente foram referentes ao espaço reduzido do ambiente

diante de um grande fluxo de pessoas e pouca estrutura de armazenamento de documentos
e impressão destes. Além dos problemas relatados pelos colaboradores, a principal queixa
dos clientes quanto ao ambiente da agência, se deu em relação ao pequeno número de
assentos e a falta de sinalização relativa aos atendimentos. Foi identificado também pela
equipe que o local possui acesso a pessoas com deficiência, mas, carece de um espaço
reservado para essas pessoas caso tenham que aguardar na fila preferencial.
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Figura 3 – Layout antigo da empresa
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Fonte:(Autoria própria)

Figura 4 – Layout Antigo da Empresa visto de cima
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Fonte: (Autoria própria).

Figura 5 – Layout Proposto pela Equipe
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Fonte: (Autoria própria)
A partir das informações obtidas com o questionário de qualidade e observações
da equipe foram propostas as seguintes melhorias:
● Aumentar o número de arquivos, de modo que cada conjunto de mesa tenha acesso direto;
● Aumentar o número de impressoras e distribuir uniformemente este as mesas dos
funcionários;
● Colocar sinalização no primeiro piso indicando o atendimento aos clientes realizado no
segundo piso;
● Adicionar mais um painel de senhas;
● Distribuir o conjunto de assentos aos clientes aumentando em 1/3 o número de cadeiras;
●

Retirar uma camada de assentos aos clientes para reservar o espaço a pessoas com
necessidades especiais, como cadeirantes.

● A disposição dos arquivos e impressoras foi feita de forma a reduzir a movimentação
dos materiais;

● Eliminação do cruzamento entre um grande fluxo de pessoas;
●

Melhor conforto aos clientes com aumento do número de assentos;

●

Adequação do espaço as condições de pessoas deficientes, proporcionando acesso a
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todos ao serviço;
● Melhor sistema de trabalho através de uma melhor organização espacial e
consequentemente melhor condições de trabalho aos colaboradores
Seguimos nossa análise agora com o quadro de distribuição do trabalho – QDT
que é uma técnica de organização de processos focada, principalmente, na distribuição
mais adequada das tarefas para cada funcionário dentro da empresa ou de um setor
específico. Visa à racionalização e balanceamento das tarefas quanto ao tempo de
execução, quantidade de funções atribuídas a cada pessoa, com o objetivo de tornar o
trabalho na empresa mais efetivo. Primeiro seguem os quadros com os problemas
relatados pelos funcionários com as funções de Gerente e Secretário:
Tabela 1 - Problemas propostos pelo Gerente.
PROBLEMA

SOLUÇÃO

O funcionário acaba precisando fazer algumas Treinamentos

e

capacitações

para

os

tarefas para qual não foi treinado, sendo assim, funcionários que precisem exercer tarefas além
acaba executando-as de maneira incorreta.

de suas funções.

Dificuldade de troca de informação entre os Digitalizar a troca de informações.
setores.
Quando o funcionário precisa se ausentar Neste período onde se necessita de funcionários
(férias, atestad..), acaba sendo requisitado temporários, contratar novos funcionários e
diversas vezes pois os funcionários que oferecer um curso de capacitação.
entraram em seu lugar não são totalmente
capacitados pra exercer suas funções.

Tabela 2 - Problemas Propostos pelo secretário:
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Fonte: (Autoria própria)
Analisando o QDT podemos ver claramente problemas em comum entre os
funcionários, com isso planejamos uma proposta de melhoria para as seguintes tarefas:

➔ Contato diário com os clientes/ Visitação, está é uma das atividades que consome maior
tempo, porém é importante para retenção e captação de novos clientes, com o fato de

demandar mais tempo as demais tarefas da agencia acabam ficando comprometidas, a
alocação ou contratação de pessoa especializado em contatos e vistas ao cliente poderia
resolver a situação, assim como a contratação de pessoal para dividir as demais tarefas.

➔ Reunião diária na agência é uma atividade secundária que também consome bastante

tempo, porém é necessária para inter-relacionar melhor os setores da empresa, uma
proposta de solução seria um canal digital para intermediar a troca de informação entre
os setores, diminuindo assim a necessidade de reunião física diária.

Para concluir nosso estudo vamos utilizar um fluxograma para analisar um
processo e dentro desse processo identificar os processos que foram identificados como
problemáticos e a sugestão de um novo fluxo, otimizado, mais eficiente e eficaz.
Um fluxograma representa graficamente um processo, descrevendo passo a
passo com a utilização de símbolos, todas as tarefas relacionadas a ele. Os símbolos
representam as sequências das tarefas, facilitando a leitura e o entendimento de qualquer
pessoa. Dessa forma, esses diagramas vêm sendo utilizados a vários anos e se mantêm
como uma ferramenta importante para gestão das organizações.
Além de representar graficamente a sequência e iterações de tarefas num
processo, os fluxogramas indicam as decisões que são tomadas durante o processo, os
tipos de informações que são utilizados e o que pode entrar ou sair de materiais e
serviços dentro do processo em questão. A elaboração de um bom fluxograma permite
então um amplo e fácil entendimento do funcionamento dos processos de uma
organização, sendo que, se feito de forma correta e didática, pode ajudar não só os
gestores nas tomadas de decisões, mas também o núcleo operacional de uma empresa
na realização de tarefas.
Para o estudo de caso tratado neste trabalho, foi escolhido o processo de abertura
de uma conta para pessoa física na agência bancária já tratada. Esse processo foi
escolhido por ser uma atividade rotineira, sensível ao relacionamento com os clientes e
que impacta diretamente nos rendimentos da organização. A opção desse processo foi
feita também, pelo fato da agência em questão não possuir um fluxograma que descreva
esse conjunto de tarefas. De modo que, foi necessária uma entrevista prévia com um
funcionário, a fim de obter-se um entendimento das tarefas realizadas, para que então
fosse elaborado um fluxograma fiel ao processo atual na agência.
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Figura 6 – Fluxograma
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Fonte: (Autoria própria)

Figura 7 - Continuação Fluxograma
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Fonte: (Autoria própria)

Figura 8- Continuação Fluxograma
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Figura 9 – Continuação do Fluxograma – FINAL
P
A
G
E
1

Fonte: (Autoria própria)

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE ABERTURA DE CONTA
Para melhor entendimento, seguem abaixo as etapas de abertura de contas da empresa:
Retirar senha de abertura de conta para pessoa física: A primeira etapa do processo

ocorre na chegada do cliente na agência, onde é solicitada uma senha de atendimento que
deve ser específica para abertura de conta para pessoa física.
Recepção do cliente: Com a senha em mãos o cliente se dirige ao atendimento onde o
atendente recebe o cliente e lhe passa todas as informações com relação aos tipos de
contas, as vantagens da utilização do serviço e a documentação necessária para realizar a
abertura da conta.
Verificação da documentação: Após passar as informações sobre a abertura de conta, o
atendente verifica se o cliente está com a documentação necessária. Caso não esteja, ele
informa ao cliente que será necessário que ele retorne posteriormente com a
documentação solicitada no processo.
Receber documentação: Se o cliente estiver com a documentação necessária, o
atendente recebe e confere se os documentos estão de acordo com os exigidos no
processo, tais como CPF, comprovante de residência e documento de identificação, para
em seguida realizar o cadastro do cliente no sistema. Caso a documentação esteja em
desacordo com as exigências do processo, o atendente informa que o cliente deverá
retornar a agência com a documentação correta.
Cadastro do Cliente: O cadastro tem como objetivo reunir mais informações do cliente,
algumas dessas informações não são encontradas em seus documentos, e são adquiridas
através da entrevista do cliente.
Dados solicitados para o cadastro:
1. nome completo; 2. filiação;
3. nacionalidade;
4. data e local do nascimento;
5. sexo;
6. estado civil;
7. nome do cônjuge, se casado;
8. profissão;
9. documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor);
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10. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
11. comprovante de renda;
12. Comprovante de residência
Identificação do tipo de conta: Após realizar a etapa do cadastro, o atendente identifica
junto ao cliente o tipo de conta desejada para a abertura. As contas podem ser do tipo
especial, com
créditos na forma de cheque especial e cartão de crédito, ou do tipo comum, onde não
existe crédito fornecido ao cliente
Realização de Análise de Crédito do Cliente: Caso o cliente opte por uma conta do tipo
especial, realiza-se a análise do cliente, ocorrendo o processamento, num sistema
automatizado do banco, dos dados armazenados no cadastro e adquiridos nas pesquisas
cadastrais. Pode ser que o sistema retorne uma aceitação com um limite para as operações
de crédito ou não, nesse caso será oferecida ao cliente apenas a opção de abertura de conta
comum.
Abertura da Conta Especial ou Abertura da Conta Comum: Etapa em que ocorre o
registro de abertura da conta nos sistemas do banco. No caso da conta especial, é utilizada
a análise de crédito feita pelo sistema para estabelecer os limites desse crédito para o
cliente. Também é oferecida ao cliente, em caso de conta especial, a opção de um cartão
de crédito juntamente com o cartão de débito para movimentação da conta.

Geração da senha numérica: A senha numérica para movimentação da conta aberta
deve seguir os padrões de segurança do banco, que são informados ao cliente ao solicitar
que ele digite uma senha desejada.
Impressão e assinatura da proposta e contrato: Será necessária a impressão de três
vias da proposta e do contrato relacionados a abertura da conta. O cliente deve assinar
todas as folhas desses documentos e receber do atendente uma dessas três vias. Em
seguida o atendente já pode realizar a liberação da conta nos sistemas do banco e arquivar
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as duas vias da proposta e do contrato.
A partir da elaboração do fluxograma do processo foi possível ter uma melhor
visão do conjunto de tarefas e a forma com que elas se relacionam durante a execução do
processo. A primeira conclusão feita é de que o processo é extremamente sensível ao
relacionamento com o cliente, pois esse é, em vários momentos, responsável pela
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execução de tarefas que implicam na continuação de outras tarefas relacionadas ao
processo. Dessa forma, é de extrema importância que o atendente tenha uma boa
capacidade de percepção e de se relacionar bem com o cliente, passando de maneira clara
os procedimentos no processo.
Foi percebido também que o processo carece de informações importantes que o cliente
deve receber. Em nenhum momento do processo é destacado que deve ser passado ao cliente
que existem outras formas de movimentação da sua conta, além das feitas com o cartão, como
através do uso do aplicativo e do site do banco. Assim, foi proposta a inclusão dessa informação
na recepção ao cliente, como uma das vantagens de se abrir uma conta naquela empresa.
Outro ponto importante, que ocorre no início do processo, é que ao retirar a senha para
abertura de conta de pessoa física, muitas vezes não é passado ao cliente qual a documentação
necessária que ele deve possuir, fazendo com que muitas vezes essa informação só chegue ao
conhecimento do cliente depois do início do atendimento pelo funcionário responsável pela
abertura de conta, ocorrendo um transtorno para o cliente, que depois de esperar pelo
atendimento terá que retornar a agência para continuar o processo. Dessa forma, foi proposto
que no processo seja destacado que o atendente que fornece a senha para o cliente deve informar
previamente a documentação necessária para a abertura de conta de pessoa física.
Com base nessas análises foi proposto modificações na primeira e última parte do
fluxograma elaborado do processo.

Organogramas Propostos pela Equipe:
Figura 10– Fluxograma Proposto pela Equipe

Fonte: (Autoria própria)
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Figura 11 – Fluxograma Proposto pela Equipe
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Fonte: (Autoria própria)

Fluxograma Proposto pela Equipe
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Fonte: (Autoria própria)

Figura 13 – Fluxograma Proposto Pela Equipe
Tabela 3 – Matriz GUT
Matriz GUT
PROBLEMAS

G

U

T

Gravidade

Urgência

Tendênci

P
A
G
GUTE
1
Total

a
Falta de treinamento dos funcionários

4

3

3

36

setores, 5

4

3

60

Horário gasto de maneira excessiva com visitas 3

3

3

27

4

4

80

Falta

de

comunicação

atrapalhando o

aos

entre

os

rendimento total

clientes

Recrutamento de funcionários sem formação para
cumprir

férias/ trabalhar em período

temporário o que acaba

5

atrapalhando o ritmo

e desempenho da empresa

A interpretação das notas relacionadas a gravidade, urgência e tendência dos problemas podem
ser contados na Tabela 4.
Tabela 4 – Interpretação das notas
Nota

Gravidade

Urgência

5

Extremamente grave

Precisa

Tendência
de

ação Irá piorar rapidamente

imediata
4

Muito grave

É urgente

Irá piorar em pouco
tempo

3

Grave

O mais rápido possível

Irá piorar

2

Pouco grave

Pouco urgente

Irá piorar a longo prazo

1

Sem gravidade

Pode esperar

Não irá mudar

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo trabalhamos em cima de uma agência do ramo bancário, utilizando
métodos desenvolvidos durante a disciplina de Administração II visando a melhoria do
ambiente de trabalho, tratando não somente ode relações de pessoas, mas também do
espaço físico.
Através de estudo podemos concluir a importância da análise da Gestão de Qualidade
para o melhoramento de uma empresa, que foi exatamente o que pudemos perceber
através de cada método usado. Foram propostas melhorias físicas baseadas na opinião de
cada funcionário, melhorias que poderiam simplificar a relação de pessoas e ainda
pudemos trabalhar com mais de um setor, analisando cada método utilizado pela empresa
propomos melhorias digitais para facilitar a comunicação dentro da empresa, controlar
processos e compartilhar arquivos importantes de maneira segura. Propomos também um
reajuste físico para melhor desempenho no ambiente, além da adição de novos
funcionários que pudessem lidar com situações especificas.
Contudo, é visível que com nossas propostas baseadas nos métodos aprendidos
durante a disciplina conseguimos gerar uma qualificação na empresa, onde a mesma teria
melhorias de desempenho, de eficácia e da qualidade dos funcionários e dos produtos
oferecidos.
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GERÊNCIA EXECUTIVA: ESTUDO DE CASO DO INSS
Discentes:
MAINARTI, Christian Mainarti1,
MEDEIROS, Kennedy¹,
MACIEL, Leury¹,
MORENO, Lucas Moreno¹,
BATISTA, Luciano¹,
Orientadora: Geruza Tomé Sabino2

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se baseou na proposta da professora Geruza Tomé
Sabino, durante a disciplina de Administração II, que por meio da aplicação de
ferramentas básicas de análise administrativa, feitas por um grupo de alunos em uma
instituição escolhida por eles, buscou a aprendizagem da aplicação do teorema da
qualidade total em uma instituição.
Vale destacar que, em relação à Teoria da Qualidade Total, é afirmado por
Araújo apud Vascos (2006, Organizações, Sistemas e Métodos), que a qualidade total é
um método de gestão que requer a participação da direção e de todos os seus
componentes, utilizando o conhecimento para otimizar os processos de trabalho.
A proposta se baseou no estudo e aplicação de algumas análises estruturais, tais
como organograma, missão e visão da empresa, layout, fluxograma e matriz GUT. A
partir da teoria passada em sala de aula, os alunos fariam análise desses aspectos na
instituição e proporiam uma melhora logo em seguida, para que assim pudessem absorver
de maneira mais eficiente a teoria da disciplina por meio da sua aplicação prática.
A metodologia do trabalho pode ser resumida basicamente pela apresentação da
empresa seguida dos relatos da aplicação e estudo da teoria das ferramentas passadas em
sala de aula.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A empresa tratada nesse trabalho é da esfera de serviço público e é definido
como um prestador de serviço que garante o oferecimento de direitos previstos em lei a
uma parte expressiva da população brasileira.

Graduandos (as) do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
22
Orientadora, professora doutora na disciplina Administração. Diamantina – MG,
semestre 2018-1.
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Foi criada em 27 de junho de 1990, a partir da junção de outros dois órgãos do
serviço público, que pela sua aglomeração, buscavam a otimização de seus serviços. Hoje
atingem uma média de 83 milhões de brasileiros.
Também ficou estabelecido como missão e visão da empresa, os seguintes:


Missão: Gerir os regimes de Segurança Social Obrigatória e efetuar o

reconhecimento dos direitos e cumprimento das respectivas obrigações.


Visão: Ser uma entidade impulsionadora e referência em matéria de

Segurança Social, pela excelência dos serviços prestados.
É focado sempre na instituição a procura pela preservação e integridade da
qualidade do atendimento prestado, assim como a contínua melhoria que é buscada por
meio de programas de modernização e excelência operacional, para que assim possa haver
a maximização e otimização de resultados.
Vale ressaltar nessa questão de prestação de direitos que, assim como diz
Andréas J. Krell (Realização de direitos fundamentais sociais mediante controle judicial
da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa), 1999, pag 237), os
direitos fundamentais sociais devem ser providos por meio do Estado, que por meio de
leis, atos e criação de instalações públicas, deve definir executar e implementar as
políticas sociais (educação, saúde, assistência, previdência, trabalho e habitação).
Como a empresa em questão realiza a prestação de direitos, esse é um ponto
crítico da sua atuação no dia a dia, fornecendo esses direitos de maneira igualitária à
população brasileira.

2.1. ORGANOGRAMA
O organograma de uma empresa é uma abstração de suma importância, pois
nele é retratado a hierarquia de comando da instituição com a colocação de níveis de quais
setores se igualam, verticalmente na ordem de comando e horizontalmente no
desempenhar de suas funções.

Organograma da empresa

Como pode-se notar do organograma da instituição tratada na pesquisa, há
muitos níveis de hierarquia, o que é um comportamento comum tratando-se de
instituições públicas que se orientam e seguem várias normas, leis e regulamentos.
Geralmente sua estrutura se dá de maneira a exaltar a verticalização de seu
funcionamento, o que aconteceu no caso tratado.

2.1

- Matriz GUT

Por meio de uma entrevista feita no dia 18 de novembro de 2017, com o gerente
executivo da empresa estudada, foi possível a aquisição de várias informações sobre a
instituição, tais como aspectos funcionais no fluxo diário de procedimentos e também

metas organizacionais que são estabelecidas no local, além de contratação de
funcionários, treinamento, rotatividade, dentre outros questionamentos.
Nessa etapa do trabalho, utilizou-se os dados da entrevista para o
estabelecimento e definição de diversos aspectos, sendo esses liderança, visão,
focalização, alinhamento, crenças e valores, comunicação, motivação, participação,
infraestrutura,

tecnologia/sistemas

de

informação,

treinamento,

planejamento,

gerenciamento de processos, medidores de desempenho e serviços.
Partindo na análise do que foi repassado pelo gerente executivo e dos aspectos
estudados, o preenchimento da matriz GUT resultou na definição de três problemas
principais, com seus respectivos pesos:

2.3.MATRIZ GUT
PROBLEMA

GRAVIDADE

URGÊNCIA

TENDÊNDIA

PONTUA
ÇÃO

Número

de

Grave (3)

funcionário que se

Pouco
urgente (2)

Irá piorar a
longo prazo (2)

24

aposentam é maior do
que o número de
funcionários

que

entram na empresa
periodicamente,
causando escassez de
funcionários.
A

Muito

automatização
alguns

grave

de (4)

Muito
urgente (4)

Irá piorar a
médio prazo (3)

48

serviços

acarretará aumentos
de custos em um
momento em que o
país se encontra fraco
financeiramente.
Funcionários
mais velhos podem (4)
ter dificuldade para
se

adaptar

sistemas
automatizados.

aos

Muito

grave

Muito
urgente (4)

Irá piorar a
médio prazo (3)

48

A partir de uma reflexão feita baseada na análise da matriz, pôde-se notar que,
dos três problemas tratados, dois necessitam de mais atenção pelo fato de serem mais
graves e poderem se agravar a um médio prazo.

3.LAYOUT
No dia 01 de dezembro de 2017 foi repassado um questionário pelos
funcionários da empresa estudada para que pudesse ser avaliado alguns pontos
necessários à reavaliação do layout da instituição.
Durante a realização do trabalho foi utilizada uma metodologia do artigo de
Cláudia Cristina Joaquim e Mirna de Borba (Metodologia para elaboração de propostas
de layout num setor administrativo e estudo de caso,2014, pág. 2), que tinha como
objetivo o mesmo do presente processo. Assim como foi citado no artigo, foram
executadas as seguintes etapas para a elaboração do layout:


Levantamento de informações sobre a empresa;



Levantamento de informações sobre setores e postos de trabalho;



Análise de informações;



Dimensionamento dos postos de trabalho;



Dimensionamento dos setores;



Elaboração da proposta de layout.
As perguntas feitas nos questionários foram direcionadas de tal forma que

pudessem levar o grupo a concluir quais seriam os aspectos mais relevantes do layout a
serem modificados. Foram feitas perguntas sobre aspectos gerais a serem melhorados na
instituição, poluição sonora no local de trabalho, fluxo de pessoas dentre os setores,
relação de quantidade e qualidade dos computadores utilizados pelos funcionários, espaço
para uso pessoal, divisão de espaços por funcionário nos setores e relação entre carga
horária e metas a serem atingidas.
Foi definido também por meio de entrevista um quadro que mostra as relações
mais relevantes entre os setores, sendo traçadas no seguinte quadro:

Quadro de relações mais relevantes

Setores
Gerencia

Relacionamentos
Executiva

e

Sala

de

Importante

Reuniões
Gerencia Executiva e Procuradoria

Pouco Importante

Gerencia Executiva e OFC

Importante

Procuradoria e ADJ

Muito importante

Gerencia Executiva e Logística

Importante

Benefícios e SST

Importante

OFC e Procuradoria

Muito importante

Fonte (Autoria própria)
A partir do levantamento e análise das informações, chegou-se à conclusão de
que os maiores problemas destacado a partir dessa pesquisa foram o conflito entre
volume de trabalho e carga horária e problema nos computadores, como apontado
pelos funcionários. Conclui-se então que o layout atual do local atende bem ás
necessidades da empresa, já que uma remodelagem já havia sido feita a pouco tempo
antes dessa pesquisa. Mesmo assim, no próprio layout já apresentado, foi feita uma
tentativa de melhorar a disposição dos móveis em cada setor de forma a permitir uma
melhor movimentação dos funcionários no cômodo.
Na questão do layout, vale destacar que, como disse Diego Amorin apud
Paranhos Filho (Gestão de produção industrial, 2007), o arranjo físico de uma instalação
impacta diretamente na eficiência de seus processos, podendo afetar de maneira a otimizar
ou prejudica-los.
Sendo assim, por meio da mudança na disposição dos móveis, buscou-se,
mesmo que numa escala não tão abrangente, afetar o fluxo de processos no local de
trabalho, de maneira a otimizar a sua eficácia.
Depois de proposta todas as mudanças possíveis a partir da análise, foi feita a
seguinte abstração da proposta de layout novo:

Figura 1- Sugestão de Layout Novo

Fonte (Autoria própria)
SST = Seção de Saúde do Trabalhador
OFC = Seção Orçamento Finanças e Contabilidade
ADJ = Seção de Atendimento a Demanda Judicial
SOGP = Seção Operacional de Gestão de Pessoas

Em seguinte serão apresentadas duas imagens que são divisões da sugestão de
layout total da instituição, para que possa ser possível a melhor visualização.
Sugestão de Layout total da Empresa:

Sugestão de Layout da Divisão total da Instituição

Fonte (Autoria própria)

3.

QUADRO DE ANÁLISE DO TRABALHO
No dia 30 de Janeiro de 2017 os integrantes do grupo foram à instituição com o

objetivo de fazer a análise de Quadro de Trabalho dos funcionários do Setor Executivo,
já que esse foi o setor escolhido para pesquisa.
Primeiramente, buscando ressaltar alguns pontos importantes para essa etapa da
análise, foi proposto um questionário antes das principais perguntas acerca da carga
horária e tarefas desempenhadas pelos três funcionários entrevistados. O questionário se
compunha pelas perguntas presentes no anexo 1.
Por meio do questionário, objetivou-se ressaltar os principais indicadores de
problema nessa etapa da análise, sendo estes:
-Insatisfação de unidades que mantêm alguma relação funcional com a
unidade do gerente;
- Demora na transmissão de dados;
- Atrasos da entrega de documentos ou informações;
- Divulgação em rede de dados incorretas;
- Aspectos exteriores de ineficiência interna (filas);
- Interação social conflitiva;
- Rendimento Individual.
Foi proposto também um quadro modelo para que fosse preenchido com as
principais informações de cada funcionário, de acordo com anexo 2.
Após a realização dos questionários e do preenchimento dos quadros de
distribuição de tarefas, obteve-se como resultado os quadros de cada funcionário.

QDT-Estagiária 1

Fonte (Autoria própria)
QDT – Estagiária 2

QDT – Técnico do seguro social / Chefe da seção de atendimento

É importante ressaltar que, para essa análise, usou o conceito de função, atividade
e tarefa, que, consecutivamente, se englobam e que como cita Cury (Organizações e
Métodos: uma perspectiva comportamental, 1996), uma função é uma agregação de
atividades análogas, uma atividade é um conjunto de tarefas complementares que visam
atingir um determinado fim e tarefa é nada mais que o passo a passo para desenvolver
uma atividade.
Analisando os dados obtidos nas entrevistas e pelo preenchimento dos quadros
de distribuição de trabalho, foi feita uma proposta de melhora em certos pontos dessa
distribuição, buscando uma otimização do tempo, simplificação e principalmente melhor
distribuição no volume de trabalho.
Assim, pode-se obter os seguintes quadros, já com suas sugestões de melhora:

QDT Melhorado – Estagiária 1

QDT. Melhorado – Estagiária 2

Estagiária 1

QDT Melhorado – Técnico do seguro social / Chefe da seção de atendimento

3

Fluxograma

Fonte (Autoria própria)

7. FLUXOGRAMA
O Fluxograma é uma representação gráfica que visa simplificar o fluxo de
informações e atividades e outras partes que estão presentes em cada processo. Se bem
elaborado o fluxograma poderá melhorar o entendimento dos processos e suas ligações,
demonstrar de forma mais simplificada como as atividades são desenvolvidas dentro da
organização e identificar problemas dentro da execução destes processos.
Um fluxograma pode ser de grande utilidade para um funcionário que nunca
trabalhou com aquele processo e precisa entender como funciona sem ter tempo para ler
um manual de 50 páginas, pode ser útil também para o gestor que deseja melhorar o tempo
de realização de um processo, mas não sabe onde ou como, dentre várias outras
funcionalidades que envolvam as atividades desenvolvidas em cada processo.
Um Fluxograma pode ser desenvolvido para processos e macroprocessos que são
processos maiores que englobam outros processos.
Para este trabalho buscou-se na Gerencia Executiva algum processo realizado
com frequência onde existia insatisfação por alguma parte participante do processo. Desta
forma o processo observado foi a Solicitação de Auxilio Doença, aonde existia demora

quando o processo era indeferido e o cidadão que não concordasse quisesse entrar com
um pedido de recurso
Rotina do processo de Pedido de Recurso:
1.

Recebimento do Resultado.

2.

Escolhe entre as opções de fazer ou não o Pedido de Recurso.

2.1.

Se escolher não, o processo é finalizado, se escolher Sim vai para o

próximo passo.
3.
3.1.

Escolhe o Método de Entrada dentre Agencia, Telefone ou Site.
Caso escolha agência o cidadão deverá se dirigir até uma Agência da

instituição estudada.
3.1.1. Na agencia o cidadão informa a solicitação que deseja fazer (informações
sobre entrada de recurso), e a sua identidade à estagiária (o) da recepção.
3.1.1.1.

A (o) estagiária (o) fornece uma senha ao cidadão de acordo com

sua necessidade.
3.1.2. Após aguardar a sua vez o cidadão é atendido pelo Técnico do Seguro
Social e informa a ele a sua solicitação (informações sobre entrada de recurso).
3.1.2.1.

O Técnico do Seguro Social informa ao cidadão como funciona o

processo de Pedido de Recurso.
3.1.2.2.

O Técnico do Seguro Social entrega ao cidadão, impresso, a

relação de documentos necessários para entrar com o recurso.
3.1.2.3.

O Técnico do Seguro Social realiza o agendamento para uma nova

ida a agência pelo cidadão com os documentos em mãos para realizar o Pedido de
Recurso.
3.2.

Caso escolha Telefone o cidadão deverá realizar uma chamada telefônica

ao número da instituição.
3.2.1. O cidadão deverá digitar o número correspondente a Recurso de acordo
com as opções apresentadas.
3.2.2. O cidadão deverá digitar o número correspondente a Auxílio Doença de
acordo com as opções apresentadas.
3.2.3. O cidadão deverá ouvir atentamente as instruções sobre o funcionamento
do Pedido de Recurso e anotar a relação de documentos necessários para realizar o pedido.
3.3.

Caso escolha Site o cidadão deverá acessar o site da instituição.

3.3.1. O cidadão deverá navegar pelo site e selecionar a opção Recurso no canto
esquerdo da página.

3.3.2. Na nova página, o cidadão deverá navegar pelo site e selecionar a opção
Auxílio Doença.
3.3.2.1.

Nesta seção ele deverá realizar o upload de documentos solicitados

pelo site e preencher as informações de contato e dados pessoais.
3.3.3.

O cidadão confirma o requerimento.

3.3.3.1.

O cidadão lê e anota informações fornecidas no site.

3.3.3.2.

O cidadão reúne a documentação solicitada.

3.3.4. O agendamento é realizado para a ida do cidadão à agencia com os
documentos em mãos.
4.

O cidadão se dirige à agencia com a documentação em mãos.

4.1.

Na agencia o cidadão confirma presença com a (o) estagiária (o)

informando a solicitação e documentos de identificação.
5.

Ao ser solicitado o cidadão se dirige ao técnico do seguro social para ser

atendido.
5.1.

O Técnico do Seguro Social da entrada no sistema na parte de recursos.

5.2.

O Técnico do Seguro Social digitaliza a documentação.

5.3.

O Técnico do Seguro Social faz o upload dos documentos.

5.4.

O Técnico do Seguro Social finaliza o requerimento no sistema.

6.

Após realizado o processo de Pedido de Recurso é finalizado.

A seguir o Fluxograma para o Macroprocesso Pedido de Recurso.

Como visto o cidadão que deseja entrar com um pedido de recurso deve ir até a
agência duas vezes, uma para saber como faz para entrar com o recurso e receber a relação
de documentos necessários e a segunda quando ele volta na agencia com os documentos
e realiza o pedido de recurso.
Observando o Fluxograma identificamos a possibilidade de o cidadão receber
todas as informações necessárias inclusive a relação de documentos necessários no
momento em que recebe a carta com o resultado do pedido de Auxilio Doença. Desta
forma ele só necessitará marcar por telefone ou site uma ida à agencia e irá apenas uma
vez com os documentos em mãos para realizar o pedido de recurso. Caso ainda não seja
possível ou não queira realizar o agendamento por telefone ou site ele pode ir à agencia
com os documentos necessários em mãos e aguardar ser atendido. O fato de agendar o
atendimento melhora para o cidadão no tempo que ele fica aguardando na agência e
melhora para agência a administrar o fluxo de pessoas a serem atendidas por dia. Mas
mesmo sem o agendamento (mesmo que o cidadão vá direto a agencia) o macroprocesso
é otimizado em relação a sua forma anterior.
Desta forma a nova Rotina do processo de Pedido de Recurso ficaria da seguinte
forma:
1.

Recebimento do Resultado já com informações necessárias sobre o

funcionamento do pedido de recurso e a relação da documentação necessária para realizar
tal processo.
2.

Escolhe entre as opções de fazer ou não o Pedido de Recurso.

2.1.

Se escolher não, o processo é finalizado, se escolher sim vai para o

próximo passo.
3.

Escolhe realizar o agendamento por Site, Telefone ou ida a agencia sem

agendamento.
3.1.

Caso escolha ida à agencia agência, o cidadão deverá se dirigir até uma

Agência da instituição estudada com os documentos em mãos.
3.2.

Caso escolha Telefone o cidadão deverá realizar uma chamada telefônica

ao número da instituição.
3.2.1. O cidadão deverá digitar o número correspondente a Recurso de acordo
com as opções apresentadas.
3.2.2. O cidadão deverá digitar o número correspondente a Auxílio Doença de
acordo com as opções apresentadas.
3.2.3. O cidadão deverá ouvir atentamente as instruções sobre o funcionamento
do Pedido de Recurso e anotar a relação de documentos necessários.
3.3.

Caso escolha Site o cidadão deverá acessar o site da instituição.

3.3.1. O cidadão deverá navegar pelo site e selecionar a opção Recurso no canto
esquerdo da página.
3.3.2. Na nova página o cidadão deverá navegar pelo site e selecionar a opção
Auxílio Doença.
3.3.2.1.

Nesta seção ele deverá realizar o upload de documentos solicitados

pelo site e preencher as informações de contato e dados pessoais.
3.3.3. O cidadão confirma o requerimento.
3.3.3.1.

O cidadão lê e anota informações fornecidas no site.

3.3.3.2.

O cidadão reúne a documentação solicitada.

3.3.4. O agendamento é realizado para a ida do cidadão a agencia com os
documentos em mãos.
4.

O cidadão se dirige à agencia com a documentação em mãos.

4.1.

Na agencia o cidadão confirma presença com a (o) estagiária (o)

informando a solicitação e documentos de identificação.
5.

Ao ser solicitado o cidadão se dirige ao técnico do seguro social para ser

atendido.
5.1.

O Técnico do Seguro Social da entrada no sistema na parte de recursos.

5.2.

O Técnico do Seguro Social digitaliza a documentação.

5.3.

O Técnico do Seguro Social faz o upload dos documentos.

5.4.

O Técnico do Seguro Social finaliza o requerimento no sistema.

6.

Após realizado o processo de Pedido de Recurso é finalizado.
A seguir o novo Fluxograma para o processo Pedido de Recurso após as

modificações.

Após alterações realizadas neste processo, o tempo para realização do processo
foi reduzido, o esforço profissional foi reduzido e o esforço do cidadão que queira solicitar
o processo também foi reduzido. É desejo de a instituição estudada diminuir o fluxo de
pessoas na agência o que possibilitaria um atendimento mais rápido, de melhor qualidade
e de alcance a todos que estejam ali sem a necessidade de longas esperas. Assim, com

este novo fluxograma ocorre a otimização do processo visando os interesses da empresa
e de todos os envolvidos.

8.ANEXOS

Anexo
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9. CONCLUSÃO
Em vista de toda a teoria que foi passada em sala de aula e depois das diversas
práticas que envolveram a execução do trabalho, é possível observar que as principais
contribuições da disciplina Administração II para a área de negócios podem ser
percebidas em diversos pontos, e esses pontos se destacam em cada uma das etapas
passadas como fase do projeto.
Na etapa da matriz GUT foi possível abstrair por meio de entrevista três
principais problemas que assolam a empresa estudada, e também por meio dessa matriz,
dimensionar quais são os problemas mais urgentes. Logo nessa etapa, apenas por
conversação e observação foi possível diagnosticar pontos críticos que precisam de
mudança, sem nenhum gasto financeiro significativo.
Durante o processo de criação da proposta de layout físico, também feito por
meio de entrevista e observação, pode-se perceber que o layout do local atende bem as
demandas dos seus serviços, e ainda sim, seguindo a teoria passada em sala de aula, foi
possível sugerir melhoras nas disposições dos móveis em cada setor, sendo essa uma
solução desnecessária de investimento monetário.
Para o processo de quadro de distribuição de trabalho pode-se otimizar a forma
como era distribuída algumas das tarefas e a quantidade de trabalho por funcionário,
acarretando assim uma melhora em questão de tempo e principalmente volume de
trabalho. As soluções desenvolvidas e sua implantação na empresa não demandariam
nenhum gasto financeiro.
No desenvolvimento do fluxograma ficou claro o quanto o detalhamento ajuda
na identificação e entendimento dos processos. Apenas detalhando um processo como um
fluxograma foi possível identificar a forma com que o processo ocorria e além disto
identificar facilmente aonde existia um ponto que podia ser melhorado. Desta forma, esta
representação gráfica do processo pode ser dita como algo essencial na melhoria dos
processos dentro de uma organização, ressaltando ainda que as possíveis mudanças não
acarretariam nenhum gasto financeiro significativo.
Conclusivamente a todo o desenvolvimento do trabalho e de sua possível
implantação na empresa, pode-se afirmar que a aplicação das teorias e dos métodos
citados nesse presente artigo seriam de vital melhoria para a instituição estudada, em
diversos aspectos e setores, e sem nenhum gasto financeiro significativo.
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Resumo:
Este artigo apresenta etapas que fundamentam o estudo da administração, a partir do
conhecimento do sistema da análise institucional, planejamento do layout, quadro de
distribuição de trabalho, fluxograma, detalhamento de processo e de setor de empresa
ligada a educação universitária objetivando o aprimoramento de sua estrutura
organizacional. Para explorar todos esses tópicos têm se como base de análise, recursos
expostos anteriormente em sala de aula, referências bibliográficas e digitais. A
administração pode ser vista como ato ou processo de gerir, reger, ou governar
empreendimento. Nesse sentido este estudo pretende identificar problemas em setores
com índice de insatisfação tanto nas operações quanto no desenvolvimento das tarefas
propondo melhorias.
Palavras-chave: layout, Administração, fluxograma.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho realizado na disciplina de Administração II visa a análise,
compreensão e a elaboração de possíveis propostas de modificações de ambiente, rotina
e metodologias, com a finalidade de aumentar a produtividade da empresa selecionada,
destacando o bem-estar de seus funcionários. Para tal, priorizou-se um empreendimento
que possibilitasse acompanhar e propor práticas e teorias no desenvolver deste estudo.
Realizou-se uma pesquisa sobre a estrutura organizacional de micro e pequenas
empresas da cidade de Diamantina e região, no intuito de compreender como as
relações de trabalho estão vinculadas à subordinação, ao nível de centralização ou
1
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descentralização das atividades as possíveis concentração de comando ou de poder e,
suas relações com o ambiente externo.
A instituição a ser analisada é uma fundação presente em Diamantina, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa,
patrimonial e financeira, regida por Estatuto próprio.
Este estudo apresenta os resultados obtidos a partir de intervenção deste projeto. A
referida fundação tem a missão e visão, conforme descrito abaixo:
2. MISSÃO
“Apoiar e gerenciar, administrativa e financeiramente, projetos nas áreas de
abrangência da UFVJM, assim como iniciativas relacionadas ao setor público e
privado”.
3. VISÃO
“Tornar-se referência no apoio e viabilização de ações e projetos que beneficiem
a comunidade de forma integral por meio da cultura, da educação, do meio ambiente e
da produção do conhecimento, com competência, firmeza de valores e
comprometimento com o desenvolvimento e o bem da coletividade.”
4. PESQUISA SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
De acordo com (KWASNICKA, 2010) é difícil visualizar uma organização em
sua totalidade. Surge assim a necessidade de um gráfico que mostre, de forma imediata,
as relações funcionais, os fluxos de autoridade e responsabilidade e as funções
organizacionais da empresa com objetivo de auxiliar uma visão geral da mesma.
(BERWANGER, 2013) afirma que :

"O organograma é a representação gráfica de como as camadas de funcionários,
setores e funções estão definidas hierarquicamente dentro da empresa. É através dos
organogramas que as empresas organizam suas estruturas existentes e seus moldes
para dispor os setores em seus correspondentes graus de poder na tomada de
decisões". (BERWANGER, 2013).
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Por exemplo: se uma empresa tem um presidente e um vice-presidente para a
produção, olhando o organograma podemos inferir que o presidente delega funções de
produção para o vice-presidente, dando a ele autoridade e responsabilidade para exercer
a função.
Realizou-se uma entrevista gravada com o diretor financeiro da fundação e visita ao site
da organização, ambas as metodologias tinham o propósito de obter o máximo de
informações para formar uma base de dados.
Durante a entrevista foi levantado informações sobre a entidade, tais como
objetivos, metas, missão, visão e abriu-se questionamento sobre a situação atual da
empresa.
No organograma abaixo percebe-se a estrutura organizacional que estava sendo
utilizado pela fundação demonstrando, como um setor interliga com outro. É importante
salientar que o organograma disponível na fundação demonstra incoerência em relação
às regras de organização, pois setores como a diretoria se encontravam abaixo um do
outro. Observou-se que esses setores são dirigidos por diretores e nenhum dos diretores
tem submissão ao outro, pode se concluir que o organograma está inadequado.
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Figura 1 – Organograma Fundação

Fonte: (Autoria própria)
A seguir apresentamos as modificações que foram propostas e aceitas pelos
funcionários da fundação. Essas mudanças sanaram os erros do antigo organograma. A
primeira vista percebe-se que foram necessárias mudanças no organograma nos setores
administrativos, fazendo com que eles ficassem no mesmo nível.
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Figura 2 – Organograma Fundação proposto

Fonte: (Autoria própria)
4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO
LAYOUT
A disposição física dos recursos produtivos chama-se arranjo físico ou layout
(PISKE, 2008). Muitas empresas utilizam arranjos físicos inadequados, acarretando em
perdas consideráveis como o aumento do estoque, movimentação excessiva de
funcionários e produtos, aumento do tempo de espera, etc., além da dificuldade de
gerenciamento do fluxo produtivo (SILVA, 2009).
Segundo (SILVA, 2009), reorganizar os recursos produtivos é uma das peças
chaves para a concepção e implantação da Produção Enxuta. O fluxo de materiais deve
ser suave, pois longas rotas de processos na fábrica favorecem atrasos e geração de
estoques e não agregam valor aos produtos, além de reduzir a velocidade de
atravessamento dos produtos (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).
O método utilizado para propor um novo arranjo físico, foi o método
SLP(Planejamento Sistemático de Layout) criado por Richard Muther visando a
utilização de uma abordagem lógica para a criação de um novo layout, integrando
diversas técnicas já existentes que eram utilizadas isoladamente (MUTHER, 1978). A
metodologia SLP propõem a elaboração de um mapa de relacionamento entre os
setores, com o objetivo identificar o grau de importância em se ter os setores adjacentes
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uns aos outros, com base nesse mapa define-se um diagrama de relacionamento que
será ajustado por tentativa e erro até que se obtenha um padrão aceitável. A fundação
dispõe de um layout em corredor, facilitando a movimentação e interações entre as
unidades.
Como objetivo de buscar informações sobre o layout da fundação foram
agendados data e horário para análise da empresa. Foi feito levantamento do material de
consumo, patrimonial, espacial a fim de identificar os equipamentos e a quantidade de
funcionários existentes no setor. Foi necessário realizar esse processo de maneira rápida
a fins de evitar o interrompimento dos processos diários de atividades da empresa. Ao
final distribui-se questionários que foram respondidos pelos funcionários.
A partir do levantamento dos dados e dos relatórios respondidos foi debatido e
exposto um croqui da empresa. A partir dos desenhos e dados definiu-se como foco
principal para intervenção o setor de compras e projetos. Para definição deste alvo
foram feitas outras visitas ao setor visando especificar os dados encontrados.
Após o prazo de uma semana proposto pela disciplina de administração, definiuse como ferramenta para criação do protótipo do novo layout o programa Sketchup,
onde o novo modelo de arranjo foi criado de acordo com as medidas obtidas dos
tamanhos dos setores e também com as medidas aproximadas do mobiliário da empresa.
Figura 3 – Layout-Empresa

Fonte: (Autoria própria)
Acima temos o layout geral com todos os setores e suas respectivas conexões.
Segundo (SILVA, 2009), o transporte excessivo é fruto direto da inadequação do
layout, resultando em desperdícios de capital, tempo e energia. E podemos perceber que
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a distribuição do quadro de setores da fundação não é conveniente e proporcional para o
desenvolvimento de atividades com agilidade e bom desempenho.
Figura 4 – Setor de Compras

Fonte: (Autoria própria)
As informações coletadas junto aos funcionários do setor de compras, no que se
refere ao fluxo do trabalho neste setor, foram analisadas observando os principais
pontos de melhoria na implantação de uma nova disposição física do mobiliário e
também uma possível alteração e aproveitamento de espaços do mesmo, com o menor
custo possível. Foram discutidas por exemplo, o aproveitamento da sala de impressão
de documentos à qual é pouco utilizada na empresa, tornando esse espaço em uma
possível sala de recepção que aliviaria o fluxo de trabalho dos funcionários deste setor
que intercalam suas respectivas funções na empresa com a de recepcionar o público
quando necessário, como consequência, eles sempre precisam interromper alguma
tarefa para atender ao público em uma recepção improvisada na entrada da empresa.
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Figura 5 – Proposta Setor de Compra

Fonte: (Autoria própria)
Como demonstrado na figura 5, o novo modelo de layout, implicaria em custos
com construção devido a necessidade de adaptação do espaço do setor de compras
aproveitando a sala de impressões para a criação da recepção, também seria necessário
contratar um (a) recepcionista. Na proposta de mudança dos móveis do setor de
compras, foram realizadas pequenas modificações no arranjo dos móveis, pois a
disposição atual já atende de forma satisfatória os fluxos das atividades exercidas no dia
a dia da empresa.
Figura 6 – Modelo Renderizado
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Fonte: (Autoria própria)
4.1.1

Apresentação de um Quadro de Análise do Trabalho (Atual e Proposto)
, p.412) conceitua o QDT, isto é, o Quadro (Análise) da Distribuição do

Trabalho sendo uma técnica específica da O&M. A análise e Distribuição do Trabalho
consiste na descrição e observação da repartição do trabalho com a preocupação da
distribuição balanceada do trabalho entre as unidades organizacionais da empresa.
Contudo, esta técnica é identificada como sinônimo de qualidade, pois esta leva em
conta fatores importantes na avaliação dos resultados dos funcionários de uma empresa.
Complementam (OLIVEIRA J. M; BITTENCOURT, 2011, p.5) que esta análise
é realizada através de um quadro onde são descritas as atividades, cargos responsáveis,
tarefas executas naquela atividade, e por fim, as horas gastas em cada. Essa
simplificação da análise através de um esboço de um quadro permite identificar
possíveis desvios de função, atividades que consumem mais tempo do funcionário, além
de suas respectivas importâncias.
A análise consiste em observar as atividades executadas no setor escolhido na
fundação, destacando:
1.

Tempo: Atividade com mais absorção de tempo? Subdividir atividades?

2.
Capacidade profissional: Tarefa exercida e a capacidade profissional?
Organização formal?
3.

Equilíbrio no volume de trabalho: Equilíbrio de volume de trabalho? Carga

superior de trabalho?
4.

Possibilidade preliminares de implicação: A utilização de um sistema para

QDT? Relações com gerência?
A seguinte tabela abaixo tem por finalidade registrar as horas diárias e,
consequentemente, as semanais gastas na para a execução de cada atividade dentro do
setor escolhido na fundação. Vale ressaltar que essas horas são aproximadas para uma
melhor análise da distribuição das tarefas.

Tabela 1 – Atividades
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Atividades / Serviços

Horas Semanais

Checar E-mail

2

10

Acompanhamento do PROSSEGUE (Onde os professores
solicitam as compras)

2

10

Atendimento ao público

2

10

Compras via sites

3

15

Fechar orçamentos

1

5

Protocolar análise de solo

1

5

Preparar relatórios e planilhas

2

10

Elaborar correspondências oficiais

1

5

Total

14

70

Fonte (Autoria própria)
Taylor propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e
movimentos. Os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a
realização de determinadas tarefas (divisão do trabalho) e então treinados para que
executam da melhor forma possível em menos tempo.
No quadro abaixo, procurou-se realizar a distribuição destas tarefas e, portanto,
a análise através de umas das ferramentas da O&M, isto é, com ajuda do QDT:
Como ambos (as) realizam todas as atividades dentro do setor, destacou-se que
há um equilíbrio de volume de trabalho apesar da minoria de encarregados presentes na
Fundação. Portanto, para evitar sobrecarga de volume de atividades com uma possível
modificação nas tarefas executadas sobre um determinado encarregado (a) optou-se por
conservar a distribuição original e o tempo necessárias para executá-la.
Contudo, "há casos em que o dia consiste em ficar à parte daquela atividade por
conta da alta demanda", isto é, picos. Em casos assim, foi desconsiderado a
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possibilidade de alteração do tempo ou subdivisão de tarefas, visto que é uma variável
aleatória que foi aproximada para satisfazer o objetivo do trabalho.
Tabela 2 – Quadro de distribuição de tarefas
Responsáveis (Cargos)
Atividades/
Serviços

Encarregado(a) 1

Horas
Tarefas
Semanais

Encarregado(a) 2
Horas
Semanais

Horas
Semanais

Tarefas

Receber, enviar e
Responder
e- 10
mails

Receber, enviar e
Responder
e- 10
mails

Acompanhamento
do PROSSEGUE
(Onde
os
20
professores
solicitam
as
compras)

Acompanhar
PROSSEGUE

Acompanhar
PROSSEGUE

Atendimento
público

20

Atender,
solucionar,
encaminhar
dúvidas
à
10
superiores
e
receber ofícios/
Termos
de
Outorga

Atender,
solucionar,
encaminhar
dúvidas
à
10
superiores
e
receber ofícios/
Termos
de
Outorga

30

Verificação,
autorização
efetivação
Compras

Verificação,
autorização
efetivação
Compras

10

Levantamento,
fechamento
e
5
escolha
de
orçamento

Levantamento,
fechamento
e
5
escolha
de
orçamento

Protocolar análise
10
de solo

Protocolar

Protocolar

Preparar relatórios
10
e planilhas

Preparar
relatórios
planilhas

Elaborar
correspondências
oficiais

Elaborar e enviar
10
correspondências

Checar E-mail

20

ao

Compras via sites

Fechar
orçamentos

20

o

10

e
15
de

5
e 5

Verificar
relatórios
planilhas

o

10

e
15
de

5
e 5

Elaborar e enviar
10
correspondências

12

Total

140

70

70

Total (Padrão)

80

40

40

Fonte (Autoria própria)
Previsto no edital, o encarregado (a) 1, formado (a) em Técnico em
Administração, tem total capacidade profissional para realizar qualquer atividade dentro
do setor de compras. Enquanto encarregado (a) vem aprendendo, isto é,
profissionalmente não tem currículo profissional para a execução das atividades do
setor.
Contudo, analisando o Quadro de Distribuição de Tarefas (QDT) da fundação é
visto que existem pontos que podem ser melhorados, mas que dependerão de incentivos
financeiros, como o aumento de funcionários, por exemplo. Neste caso, ,) determina que
essa ferramenta visa uma análise sem fins financeiros, isto é, o objetivo da mesma é
despertar uma análise organizacional propondo mudanças objetivas sem a necessidade
de gastos financeiros consideráveis (altos). No entanto, com a alta demanda do volume
de trabalho em contrapartida à diminuição de funcionários na fundação tem sido um
fator relevante na conclusão sobre o QDT desta mesma, considerando a situação atual
da fundação.
Por fim, a carga horária em excesso destacada no QDT foi mantida visto que
foram valores aproximados observados pelos funcionários (as), além de que há dias em
que todo o setor é voltado para a execução de uma ou mais atividades.
4.2 APRESENTAÇÃO DO FLUXOGRAMA ESCOLHIDO
Segundo (PEINADO; GRAEMI, 2007), "fluxogramas são formas de
representar, por meio de símbolos gráficos, a sequência dos passos de um trabalho para
facilitar sua análise, e essa facilidade está relacionada à compreensão concisa de
operações realizadas por uma determinada empresa, fundação, etc.".
De acordo com (BATISTA; MALDONADO, 2008), é sempre necessário
otimizar os processos de uma empresa e buscar a eliminação dos ruídos e fluxos
desnecessários, acarretando melhor desempenho na circulação das

informações e

eliminação da duplicidade de registros, gerando assim eficiência em processos.
Entre os vários processos existentes na fundação foi sugerido pelos funcionários como
principal, o setor de “Compras de produtos de projeto já aprovado e com liberação de
recurso financeiro. “depois de várias entrevistas com funcionários participantes deste
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processo, no caso, as secretárias administrativas do setor de compra, estas que no
decorrer desta etapa serão chamadas apenas por secretárias.

Figura 7 – Fluxograma de Compra de Produto
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4.2.1

Descrição das Etapas do Fluxograma
Após a liberação do recurso financeiro, o coordenador faz a solicitação de três

orçamentos para o produto, encaminhado um e-mail ao setor de compras para que as
secretarias elaborarem esta pesquisa orçamentária. A solicitação é armazenada na pasta
do projeto, em seguida é realizado os orçamentos e reencaminhados ao coordenador
para decisão levando em conta o preço e se satisfaz aos requisitos.
Caso a resposta for negativa, será armazenada esta resposta na pasta do projeto,
para em seguida as secretarias elaborarem três novos orçamentos, repetindo os passos
descrito anteriormente
Se a resposta for positiva, é armazenada esta resposta na pasta e em seguida é
feita a compra do produto escolhido. Com a compra realizada, o comprovante de
compra também é armazenado na pasta, respeitando o tempo de entrega estipulado pelo
fornecedor, variando entre duas semanas a quatro semanas.
Com o produto já entregue, às secretarias entram em contato com o coordenador
por e-mail, para ele conferir pessoalmente se não foi danificado na entrega, se funciona
perfeitamente ou não era exatamente o que o fornecedor dizia.
Se alguma das coisas listadas anteriormente acontecer, as secretarias entram em contato
com o fornecedor para informa lós da desistência da compra, para em seguida
despachar de volta o produto. Mas se estiver tudo certo, o coordenador envia a
confirmação por e-mail, para deixar registado na pasta esta confirmação.
Ainda no setor de Compras, as secretarias enviam por e-mail para setor financeiro, a
solicitação de pagamento ao fornecedor, que em seguida tomará as próximas medidas
desse outro processo, que é de pagamento.
4.2.2

Proposta de Alteração no Fluxograma
Foi notado uma falta na agilidade na elaboração dos orçamentos, a grande

causadora disso seria a falta de informações necessárias para que o orçamento atenda
exatamente o que é necessário do produto para o projeto, como: Modelo, tamanho, cor,
capacidade, textura, formato, etc. Fazendo necessário a trocas de vários e-mails para no
fim conseguirem elaborar os orçamentos que atenda aos requisitos.
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Vendo isso, foi proposto a criação de um questionário, que será repassado pelo
setor de compras ao coordenador assim que fizer um pedido de compra, neste
questionário ficaria estipulado as descrições necessárias daquele produto, nele também
será permitido que o próprio coordenador possa acrescentar algo a mais para facilitar e
agilizar este subprocesso assim também o processo no todo.

4.2.3 Descrição da Etapa apresentada como proposta
Ao receber o pedido de compra a secretaria enviará por e-mail um questionário
com as descrições necessárias para a compra do produto, ao receber o e-mail o
coordenador responderá o questionário, podendo também acrescentar o que acha
importante.
Assim que respondido será repassado por e-mail de volta ao setor de compra o
questionário, que poderá fazer os orçamentos com as descrições em mãos, não fazendo
mais necessário várias trocas de e-mails.
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Figura 8 – Fluxograma de Compra de Produto com proposta

Fonte: (Autoria própria)
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as análises feitas e utilizando de OSM, podemos contribuir de forma de melhorar

o funcionamento da fundação sem gastos financeiros, uma vez que o principal objetivo de
todo esse processo era a otimização de funções na fundação com os recursos disponíveis.
Inicialmente percebeu-se que na fundação existiam problemas na estrutura organizacional,
dados esses problemas tentou-se solucionar outras falhas. A partir do organograma foi
proposto a coleta de dados do quadro de trabalho dos funcionários e identificado através da
matriz GUT as prioridades de cada setor.
Descobriu-se através dos dados levantados anteriormente que no setor responsável
pelo atendimento (Setor de Compras) existiam problemas em relação ao espaço físico do
ambiente, por meio do estudo de layout foi possível propor melhorias como já foi visto
através das figuras 3, 4, 5 e 6.
Com aprimoramento do fluxograma onde o processo de mudança apresentou
competências bem definidas e claras identificou-se a melhora do serviço no setor de compras.

18

REFERÊNCIAS

ANTONIO, C. Organização e métodos: uma visão holística. [S.l.]: São Paulo: Atlas.
BATISTA, M. A. C.; MALDONADO, J. M. S. d. V. O papel do comprador no processo de
compras em instituições públicas de ciência e tecnologia em saúde (C&T/S). Revista de
Administração Pública, v. 42, n. 4, p. 681–699, 2008. ISSN 0034-7612.
BERWANGER, P. R. Modelo De Organograma Integrado Entre Setores. p. 52, 2013.
KWASNICKA, E. L. Introdução à administração 6. ed. 6 reimp. [S.l.]: São Paulo: Atlas,
2010.
MUTHER, R. Planejamento do layout: sistema SLP. E. Blucher, 1978. 192 p. Disponível em:
<https://books.google.com.br/books?id=h67YkQEACAAJ>.
OLIVEIRA J. M; BITTENCOURT, J. A. M. S. A. C. P. C. P. M. A. A representatividade das
técnicas de osm para o desenvolvimento das organizações. p. 13, 2011.
PEINADO, J.; GRAEMI, A. R. Administração da produção: operações industriais e de
serviços.

UnicenP,

p.

748,

2007.

Disponível

<http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=

em:
Search

{&}q=intitle:Administra??o+da+Produ??o:+opera??es+industriais+e+de+serv>.
PISKE, F. B. A influência do arranjo físico nos desperdícios de uma fábrica de máquinas para
implementos agrícolas. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Palo, 2008.
SILVA, A. L. d. Desenvolvimento de um modelo de análise e projeto de layout industrial,
em ambientes de alta variedade de peças, orientado para produção enxuta. [S.l.]: Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

19

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. Atlas,
2009. ISBN 9788522453535. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=
VCkMQgAACAAJ>.

Análise da Estrutura organizacional: o caso de uma superintendência
de saúde.

MOURÃO, Heitor1,
SANTIAGO, Diego¹,
MOTA, Reggis¹,
MENDES, Isack¹,
NACIMENTO, kaio¹,
ARHTUR, Paulo¹,
CORDEIRO, Jackson¹,
JARDIM, Tales¹,
ARTHUR, Paulo¹,
SABINO, Geruza de Fátima Tomé2,

Resumo:
Este documento é um relatório de Trabalho Prático da disciplina de Administração II. O
relatório descreve os métodos, ferramentas e os resultados obtidos através dos passos da
análise organizacional solicitados, abordando os problemas de uma organização real,
analisando os resultados e propondo soluções viáveis.
Palavras-chave: Administração. Estrutura Organizacional. OSM.
1. INTRODUÇÃO
As organizações são descritas por Lacombe & Heilborn (2003) apud (Prévia,
2012) como sendo um conjunto de pessoas que trabalham juntas, de maneira organizada,
para atingir um objetivo específico. As organizações estão presentes em diversos aspectos
da vida em sociedade, e o crescente dinamismo da sociedade moderna demandou cada
vez mais agilidade nos processos, de forma que as organizações passassem a ser estudadas
de maneira sistêmica.
Essa análise sistêmica encara tanto homens quanto máquina como elementos
destacantes nestas organizações, de forma que a relação entre eles seja avaliada à fim de
encontrar a melhor forma de se executar um processo.
Desta forma, este relatório descreve os passos seguidos em uma análise
organizacional de um objeto real: uma organização prestadora de serviços de saúde, à fim
de identificar na prática as questões pertinentes à análise, como a estrutura organizacional,
o estudo do layout, a análise da distribuição do trabalho e a análise do fluxograma de
processos.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2.1Missão e Visão
A missão de uma empresa envolve os objetivos essenciais do negócio e está
geralmente focalizada fora da empresa, segundo, seja, oferecer algo que responda a sua
ansiedade. Nesse sentido é fácil perceber que a estratégia deve andar alinhada com
missão, uma vez que a estratégia deve atingir o objetivo da missão. (OLIVEIRA, 2010)
diz que “As organizações não são criadas a esmo. Elas existem para fazer alguma coisa.
Toda a organização tem uma missão a cumprir. Missão significa uma incumbência que se
recebe. A missão representa a razão da existência de uma organização. Significa a
finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada e para o que ela deve servir”
(CHIAVENATO, 2008).
A organização estudada tem como missão Fortalecer a gestão e planejamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do desenvolvimento de políticas públicas focado
no cidadão em consonância com as especialidades estaduais, com transparência e
participação social.
Em (OLIVEIRA, 2010) a visão representa um cenário ou horizonte desejado pela
empresa para atuação. Enquanto para (COSTA, 2003) “o conceito de visão é muito amplo,
porém pode ser definido como um conceito operacional que tem como objetivo a descrição
da autoimagem da organização: como ela se enxerga, ou melhor, a maneira pela qual ela
gostaria de ser vista.
A visão da organização estudada é apoiar os municípios no processo de
planejamento, fortalecimento e gestão do (SUS) para o desenvolvimento de políticas de
saúde focadas no cidadão e em consonância com as especificidades estaduais, com
transparência e participação social.
2.2.Cargos e Organograma
Através da coleta de informações com o Coordenador de Gestão da organização,
constatou-se que existem 8 cargos de coordenação dentro da organização, compondo
núcleos independentes, porém que interagem entre si.
O organograma descreve os núcleos existentes dentro da organização, já dispostos
em ordem hierárquica. A figura a seguir representa o organograma da organização:
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Figura 1 – Organograma da Organização

Fonte: (Autoria própria)
2.3 Objetivos e Metas
A organização tem como objetivos alinhar as estratégias de saúde pública do
município e da região, em consonância com as normativas do estado de Minas Gerais e
da Federação Brasileira.
3. MATRIZ GUT
Uma matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) atribui uma pontuação que
quantifica a análise de um problema específico, de forma a revelar um trajeto ou plano
de ação para resolver os problemas definidos na matriz. Os aspectos da matriz GUT são
definidos por (PERIARD, 2011) da seguinte forma:
A gravidade representa o impacto do problema analisado caso ele venha a
acontecer. É analisado sobre alguns aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, processos
e organizações, analisando sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema
em questão não seja resolvido.
A urgência representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um
determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo
disponível para resolver esse problema. É recomendado que seja feita
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a seguinte pergunta: “A resolução deste problema pode esperar ou deve ser realizada
imediatamente? ”.
A tendência representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do
problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de
crescimento, redução ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte
pergunta: ”. Se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai
piorar bruscamente? ”.
Segue abaixo o critério de pontuação de uma matriz GUT:
Figura 2 – Critérios de Avaliação da Matriz GUT

Fonte (Autoria próprio)
3.1 CONFEÇÃO DA MATRIZ GUT
Os problemas identificados na organização formam os atrasos de pagamentos, as
epidemias sazonais (como dengue, febre amarela), os cortes no orçamento e as novas
diretivas que visam adequar a saúde prisional com as novas normas do estado de Minas
Gerais.
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A seguir está disposta a matriz GUT confeccionada para os problemas
analisados:
Figura 3 – Matriz GUT da organização

Fonte (Autoria próprio)
4.

ANALÍSE DE LAYOUT

A análise de layout estuda os aspectos físicos do ambiente da organização, a
disposição das estações de trabalho assim como questões de iluminação, ventilação e
barulho no ambiente de trabalho. O estudo de layout pode ser feito tanto no escopo de um
setor como na organização por um todo, levando em conta também o fluxo de informações
e de pessoas que transitam pelos ambientes de trabalho.
4.1. Layout Estudado
No setor estudado, o maior problema é a disposição dos espaços. As estações de
trabalho estão dispostas de maneira que o trânsito de pessoas é prejudicado, especialmente
quando há reuniões de alinhamento de gestão na mesa central. O arquivo na parte direita
da sala também é utilizado como depósito de entulhos, ocupando um espaço
desnecessário na sala. A seguir se encontra o desenho do layout atual no setor estudado:
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Figura 4 -Layout original do setor

Fonte (Autoria própria)
4.1.2Layout Proposto
O layout proposto para o setor altera a localização das estações de trabalho para
um fluxo mais uniforme e com mais opões. O arquivo que permanecia do lado direito da
sala também foi removido, e o arquivo pequeno que se encontrava no canto inferior foi
para a parte superior, descongestionando a passagem. A mesa central foi reajustada para
uma disposição que ampliasse os espaços vazios na sala. A seguir está a figura que
descreve o layout proposto:
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Figura 5 – Layout proposto para o setor estuado

Fonte (Autoria própria)
4.1.3Análise da Divisão do Trabalho
Como descrito em (OLIVEIRA et al., 2003), a análise da divisão do trabalho é
uma fermenta de avaliação da distribuição das atividades entre diversos órgãos,
analisando cada tarefa de cada funcionário individualmente. A análise serve para fazer
um diagnóstico do trabalho, ou seja, revelar tempos mortos, qualidade e eficácia dos
funcionários, possibilitando que o trabalho seja melhor distribuído ou até simplificado.
A análise é distribuída em 4 etapas, que são: Registro das tarefas individuais,
Agrupamento das tarefas semelhante em atividades, Elaboração do quadro de distribuição
de trabalho e Análise do QDT (Quadro de Distribuição de Trabalho).
4.1.4Análise das Tarefas Individuais
Nesta etapa, analisa-se individualmente a carga horária e as tarefas de cada
trabalhador no setor. Seguem abaixo os quadros com as análises das tarefas individuais:
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Figura 6 – Análise da função de coordenador de núcleo

Fonte: (Autoria própria)
Figura 7 – Análise da função de operador de programa (1)

Fonte: (Autoria própria)
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Figura 8 – Análise da função de operador de programa (2)

Fonte: (Autoria própria)
Figura 9 – Análise da
função de operador de
programa (3)

Fonte: (Autoria própria)

9

Figura 10 – Análise da
função de gerência de
contratos

Fonte: (Autoria própria)
4.1.4 Agrupamento das Tarefas Semelhantes
Nesta etapa, agrupam-se as tarefas semelhantes de cada função em atividades.
Seguem abaixo os quadros:

Figura 11 – Agrupamento das atividades da
função de coordenador de núcleo

Fonte: (Autoria própria)
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Figura 12 – Agrupamento das atividades da função de operador de
programa (1)

Fonte: (Autoria própria)
Figura 13 – Agrupamento das atividades da função de operador de
programa (2)

Fonte: (Autoria própria)
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Figura 14 – Agrupamento das atividades da função de operador de
programa (3)

Fonte: (Autoria própria)
Figura 15 – Agrupamento das atividades da função de gerência de contrato

Fonte: (Autoria própria)
4.1.5

Quadro Estudado

Nesta etapa do trabalho, cria-se o Quadro da Divisão do Trabalho, que permite
uma visão holística da divisão do trabalho no ambiente estudado. A partir dele é possível
comparar com facilidade a divisão de carga-horária em relação aos outros funcionários, e
dessa forma poder identificar os problemas. Segue o Q.D.T. estabelecido através das
análises:
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Figura 16 – Quadro da Divisão odo Trabalho do setor estudado

Fonte: (Autoria própria)

5.1 ANALISE DO QDT
Analisando o QDT é possível notar que a o processamento de dados e o repasse
de informações são as atividades que mais demandam tempo dos funcionários. Pode-se
analisar também que o cargo de coordenador de núcleo indica sobrecarga na função,
principalmente no repasse de informações.
Mesmo existindo semelhança entra as horas dedicadas às atividades, os
funcionários apresentam cargas horaria diferente o que pode ser identificado nas
porcentagens de trabalho. As alternativas propostas seriam transferir as atividades de
faturamento para outro funcionário com mais tempo livre ou com menos carga de trabalho
e dividir as funções de assessoria do coordenador de núcleo.

Figura 17 – Quadro da
Divisão do Trabalho
reformulado

Fonte: (Autoria própria)

6.FLUXOGRAMA
Os fluxogramas, de acordo com (PEINADO; GRAEML, 2007), surgiram na
Segunda Guerra mundial para desenvolver soluções no processo de operação de
equipamentos militares. O resultado obtido foi tão satisfatório que os fluxogramas
começaram à serem usados na indústria. (PEINADO; GRAEML, 2007) ainda define que
os fluxogramas são modelos representativos que, usando símbolos gráficos, descrevem a
sequência de passos de um trabalho, de forma a facilitar a análise.
6.1 Fluxograma Atual
Para a análise do fluxograma, escolheu-se o processo de Processamento de Dados, mais
digitação de fichas. O fluxograma atual do processo está representado a seguir:
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Figura 18 – Fluxograma atual do processo de cadastramento de
fichas

Fonte: (Autoria própria)

4.2 Análise e Fluxograma proposto
Através da análise do fluxograma, podemos perceber que as fichas passam por
diferentes trâmites e setores até atingir o estado final. O maior gargalo no processo está
no momento em que a ficha passa de um setor para o outro, gerando momentos de espera.
À fim de amenizar os gargalos, é proposto um novo fluxograma no processo de
cadastramento de fichas, de forma que menos setores se envolvam e haja maior independência
nas ações, agilizando o processo. Segue o fluxograma proposto:

Figura 19 – Fluxograma proposto do processo de cadastramento de
fichas

Fonte: (Autoria própria)

Apesar dessa configuração demonstrar uma redução nos gargalos e uma agilização
do processo, uma vez que se aumenta a independência dos setores, aumenta-se também
a responsabilidade de cada um deles, assim como a dificuldade de manter a sincronia de
informações entre os setores.
7. CONSIDERACOES FINAIS
A partir dos estudos feitos e das fontes pesquisadas, nota-se que a análise
organizacional não é tarefa trivial, e os passos da análise necessitam de uma construção
minuciosa.
O fluxograma, por exemplo, é uma "tecnologia"(ou uma ferramenta) de origem
militar, e que, com efeito, otimizou os processos durante a segunda guerra, de forma que
o modelo foi aplicado também à indústria.
Porém, durante os nossos estudos, não houve um momento
aprofundado de discussão (tampouco de implementação das soluções
propostas) em conjunto com os trabalhadores da organização estudada.
Tal momento poderia revelar equívocos de maneira didática,
possibilitando novos momentos de reflexão.
Mesmo assim, foi possível fazer uma primeira instância da análise na medida do
tempo hábil para tal, e os comentários, sugestões e retorno da orientação contribuíram
para enriquecer o estudo de forma iterativa.
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