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Resumo 
 
Este artigo se relaciona com a transição de organizações orientadas por funções, ou seja, aquelas com 
estrutura administrativa verticalizada, para organizações orientadas por processos de negócios (estrutura 
horizontal), utilizando um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) como elemento facilitador.    Através 
de um Estudo de Caso procura evidências que possam atender à seguinte pergunta de partida: a submissão 
dos processos operacionais (Comercialização, Suprimento, Financeiro e Operacional) a um Sistema ERP 
facilita o trabalho de transição de uma organização vertical para uma orientação a processos de negócios?  
O mecanismo utilizado para  essa verificação foi a construção de uma Matriz de Coerência, a partir das 
características diferenciatórias de um tipo de gestão e outro. Essa Matriz integra os objetivos do estudo 
com as hipóteses formuladas, relacionando-os às questões a responder, de tal forma que o atendimento 
dessas questões possa confirmar ou não as hipóteses provisórias, culminando com o atendimento dos 
objetivos da pesquisa. Os resultados demonstraram que a utilização de um Sistema ERP pode facilitar a 
transição de uma organização, da gestão funcional para uma gestão orientada a processos de negócios. 
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Abstract 
 
This article is related with the transition of the function-oriented organization, i.e those ones under a 
vertical business management, toward a business process orientation (horizontal organization), using an 
ERP system as a facilitator tool. Through a Case Study looks for evidences that could attend this starting 
question:  the submission of the operational key-processes (Selling, Purchase, Financial and Operational) 
under an ERP System could make easier the transition path from a Vertical Organization toward a 
business process orientation?  The mechanism utilized to attend this research was a Coherence Matrix, 
built by the  characteristics from one type of management and the other. This Matrix integrates the 
objectives of the study with the hypothesis formulated, relating them to the questions to respond, so as 
the act of attending those questions might confirm or not the provisional hypothesis, attending then the 
research’s purpose. The results of our research  suggest that under an ERP System an organization  could 
make easier their path from a functional management toward a business process orientation. 
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Introdução 
 

Em nenhum momento da história econômica, a busca por maior competitividade se 

apresentou como um fator tão necessário para a sobrevivência das organizações como neste 

início de século XXI. A penetração dos grandes conglomerados no mercado globalizado 

provocou o acirramento da competição, onde padrões referenciais externos se confrontam com 

padrões culturais locais, provocando uma miscigenação de formas e conteúdos sem paralelo na 

história das organizações. 

O advento da Internet e a rápida evolução dos meios de comunicações vêm transformando 

as maneiras de se fazer negócio, alterando significativamente o tempo das transações, o que, por 

seu lado, faz do tempo para tomada de decisão um elemento crítico à competitividade das 

organizações.   Real Time Enterprise, On-Demand Decision, Process Driven, Optimized Enterprise, Flat 

Organization  são alguns dos termos da moderna administração que demonstram o interesse de 

praticantes e acadêmicos para essa nova realidade empresarial.  

A estrutura organizacional de uma empresa é um dos principais elementos da organização 

em termos de proporcionar a agilidade necessária para esse novo contexto competitivo.  

Estruturas verticalizadas, onde se sobrepõem diversos níveis hierárquicos, são típicas de empresas 

tradicionais, praticantes da gestão orientada a funções, onde cada unidade funcional trabalha em 

função dos seus interesses próprios, deixando de lado os propósitos principais da organização 

como um todo.  Por outro lado, as organizações orientadas a processos de negócios apresentam 

uma estrutura horizontalizada onde a gestão por processos permite uma operacionalidade mais 

flexível, produtiva e ágil o suficiente para atender às rápidas mudanças que se desenvolvem 

continuamente nos mercados.   
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Repensar a estrutura organizacional e identificar formas de gestão que melhor se adeqüem 

às exigências do momento têm sido alvo de constantes estudos acadêmicos, de caráter não 

conclusivos, tendo em vista que as exigências da globalização e das novas tecnologias de 

comunicação impõem constantes mudanças nas formas operacionais das empresas. 

Segundo Davenport (1994) e Hammer (1999) a organização por processos de negócios é 

um dos caminhos indicado para esse  ajuste, pois, possibilita a alteração do foco de gestão, 

levando aos executivos, uma visão mais apropriada dos negócios, o que redundaria na 

aproximação da organização, através dos seus processos-chave, dos clientes finais.   O texto 

abaixo reforça essa visão diferenciada de se conduzir uma organização: 

Os artífices têm que treinar para poder ver e perceber coisas que outras pessoas 
não conseguem.  O mesmo se aplica aos gerentes de estratégia.  Os que 
possuem um certo tipo de visão periférica são os mais capazes de detectar e 
tirar vantagens dos eventos à medida que ocorrem.  (MINTZBERG, 1998, p. 
435) 

No entanto, a transição de uma forma de organização para outra não se fará sem sacrifícios 

e traumas.   Segundo Ennis, Terry M., que dirige um grupo que auxilia a Du Pont a organizar os 

seus negócios em linha horizontal, 

As pessoas envolvidas na mudança se sentem muito constrangidas e ameaçadas 
no transcorrer do processo de transição. A mudança afeta gerentes funcionais e 
de linha que estão, há décadas, recebendo promoções e benefícios pelo seu 
trabalho. Seguramente, a mudança introduz,  na  organização,    um  processo  
turbulento  que  pode  afetar o rendimento do negócio.  (ENNIS apud 
BYRNE, 1993, p. 3) 

Em termos gerais, há um certo consenso entre as vantagens da gestão por processos e a 

gestão funcional, e, sobretudo, sobre as particularidades que recomendam a aplicação de uma ou 

de outra.    

Estudos empíricos evidenciam que   

Há um forte consenso entre profissionais e acadêmicos sobre a importância de 
as organizações se voltarem para seus clientes por meio de processos de 
negócios.  Eles concordam que a gestão calcada em áreas funcionais torna mais 
difícil a evolução contínua da empresa para agregar valor ao cliente, uma vez 
que o poder de decisão fica centrado em chefias funcionais que estão muito 
distantes dos clientes. (De Sordi, 2005, p. 197)    

 Ostroff (1999) aponta que a empresa do futuro manterá os seus departamentos 

especializados, como Engenharia, Finanças e RH (Recursos Humanos) sob gestão puramente 

funcional, tendo em vista esta se adaptar melhor àquelas particularidades.  No entretanto, áreas 

literalmente envolvidas com processos, como Suprimentos, Área Comercial   e a Manufatura 

estarão melhor administradas pela visão dos processos de negócios. 
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A questão fundamental onde o pensamento e os estudos dos pesquisadores divergem está 

na forma de transição e das ferramentas utilizadas para tanto.    

O texto abaixo sugere uma resposta definitiva a essa questão: 

Será  que a orientação a processos estimulada pelos SE´s (Sistemas 
Empresariais) é alcançada automaticamente com a implementação do sistema?  
A resposta é “não”.  A gestão de processos é muito mais do que sistemas de 
informação orientados por processo.  Ela inclui estilos de gestão e liderança 
orientados por processo, remuneração e estruturas de avaliação orientados por 
processo, estruturas organizacionais que reflitam a posse e a gestão de 
processos e muitos outros aspectos.  A introdução     de    um    SE    não    
ocasiona   nenhuma   dessas  outras mudanças. (DAVENPORT,   2004,  p. 
130-31) 

Este estudo parte do ponto evidenciado por Davenport – a orientação a processos 

estimulada pelos SE’s ou ERP’s é alcançada automaticamente com a implementação do sistema? 

– investigando os aspectos comportamentais da gestão tática no sentido de adequá-la aos 

processos operacionais submetidos ao SE ou ERP,  procurando pela utilização dos meios 

mencionados pelos autores e por outros, mais afinados com a realidade da empresa, concluir o 

ciclo de transformação da gestão empresarial.   Portanto, em concordância com o autor, ter 

simplesmente os processos-chave de negócios sob o controle de um sistema ERP não é condição 

sine qua non para a mudança de gestão, do estilo funcional para a orientação por processos de 

negócios, no entretanto, os estímulos criados pelo sistema, ainda de acordo com o próprio autor, 

constituem uma pressão constante sobre a gestão, no sentido de promover a mudança. 

 
Metodologia 

 
Segundo Becker (1999), metodologia é o estudo do método.  No caso, o método de se 

fazer pesquisas, descrevendo os procedimentos e as técnicas de análise de tudo aquilo que pode 

ser descoberto através delas, capacitando o pesquisador a promover o seu aperfeiçoamento, 

através da investigação fundamentada e da análise crítica das suas propriedades.    

O método de pesquisa e as ferramentas auxiliares a serem utilizadas variam, conforme seja 

o tipo de pesquisa adotado:  pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa.  A utilização da 

primeira, da segunda ou de ambas num determinado estudo está diretamente relacionada ao tipo 

de fenômeno que se quer investigar, às suas propriedades, ambiente onde ocorre, fenômenos 

causais e possibilidades de generalização dos seus efeitos.    

Historicamente, a pesquisa quantitativa se presta mais à experimentação laboratorial, onde 

aspectos determinísticos propiciam a comprovação, na prática, da teoria ou evento em estudo.  
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Nas ciências sociais, sua utilização aponta mais para a descoberta de tendências, preferências 

comportamentais ou aspectos decisórios com fim definido, como, por exemplo, pesquisas 

eleitorais.    As ferramentas auxiliares, ali utilizadas, se restringem às métricas estatísticas. 

No campo das ciências sociais,  o estudo de caso, embora tratado como o primo pobre dos 

métodos de pesquisa, permite ao pesquisador inferir relações de causa e efeito, bem como, 

acompanhar as sutilezas da interferência dos comportamentos sociais nos fenômenos estudados, 

propiciando a construção de modelos e a constatação experimental de constructos teóricos 

previamente estabelecidos.   

No texto abaixo, Yin  argumenta que: 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra    em     
fenômenos     contemporâneos,    inseridos   em   algum  contexto  da  vida 
real. (YIN,2005, p.19)   

Segundo esse autor, o estudo de caso pode ser classificado em: 

Ø Estudo de Caso Único 

Ø Estudo de Casos Múltiplos 

 
onde o primeiro deve ser aplicado quando o fenômeno a ser estudado se restringe a um campo 

de evidências especial e único.  Deve, também, ser utilizado quando representa o caso decisivo ao 

testar uma teoria bem formulada.  Além desse fundamento, podem ser citados outros quatro, os 

quais servem como referências auxiliares ao pesquisador no momento de se decidir pela utilização 

de um ou outro tipo de estudo:  (i) o caso representa um evento raro ou extremo;  (ii) o estudo se 

refere a um caso representativo ou típico;  (iii) o ambiente a ser estudado propicia a revelação do 

fenômeno e o caso representa um evento longitudinal, ou seja, o mesmo caso deve ser estudado 

em dois ou mais pontos diferentes no tempo.  (YIN, 2005) 

O estudo de casos múltiplos, por outro lado, deve ser aplicado quando se procura replicar a 

investigação com o intuito de se verificar a sua ocorrência em ambientes similares, procurando-se 

com isso investigar as possibilidades de generalização da teoria.    

No presente estudo, será aplicado o modelo de caso único, em função das particularidades 

da investigação e da premência de tempo, disponível para o estudo.   Ficam abertas, no entanto, 

as possibilidades para que o projeto, no futuro, seja aplicado em outras empresas de forma a se 

testarem as evidências publicadas e aquelas pertinentes ao caso em questão. 
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Aproximação científica 
 
Existe uma relação de dependência muito grande entre a aproximação científica, o esquema 

da pesquisa e as questões a responder que representam o questionário a ser aplicado.    

A Figura 1  ilustra bem essa relação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:   Relação de Interdependência da Pesquisa 
Fonte:       DAHLBOM (apud HÖRNELL, SÖDERBERG, 1999, p. 8).    

 
 
Essa figura demonstra o quão fortemente dependente está o questionário da pesquisa da 

escolha de um método adequado de investigação, o qual, por sua vez, definirá o caráter científico 

ou não do estudo. 

DAHLBOM & MATHIASSEN(1993) argumentam que o sentido científico de um estudo 

é caracterizado por dois  pontos de vistas:  o mecanicista e o romântico.   Enquanto o primeiro 

valoriza modelos, regularidade e generalização, o segundo se baseia na realidade sem modelos e 

nas mudanças sem regularidade,  tratando de compreender e interpretar a situação corrente, sem 

generalizá-la.  Exemplos de duas filosofias de pesquisas que representam essas duas correntes 

são:  o positivismo (mecanicista) e a fenomenologia (romântica). 

Embora haja diferenças contrastantes entre uma corrente e outra, na prática, encontra-se 

certa dificuldade em diferenciá-las.  Easterby-Smith et al (apud HÖRNELL, SÖDERBERG, 

1999, p. 9) adiantam haver certa tendência entre os pesquisadores no sentido de reduzirem a 

distância entre uma e outra. 

O Quadro 1, que explicita as características do positivismo e da fenomenologia, nos ajuda a 

identificar qual delas provoca maior influência sobre este estudo. 

 

 
 
 

Aproximação 
Científica 

Esquema da 
Pesquisa 

Questões a 
Responder 
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Quadro 1:   Positivismo versus Fenomenologia 
Fonte:        EASTERBY-SMITH et al (apud HÖRNELL, SÖDERBERG, 1999, p. 9) 
 
 

Considerando essas características, torna-se possível identificar que este estudo apresenta 

fortes raízes fenomenológicas, tendo em vista que: 

Ø A condução do estudo não se fará pelo aspecto quantitativo da pesquisa, mas, sim, pela 

interpretação dos fatos 

Ø O fato estudado não será reduzido à sua forma mais simples, isto é, pegar um único processo 

e estudá-lo exaustivamente.  Ao contrário, todos os processos serão considerados no 

ambiente investigado 

Ø Nosso objeto de estudo se limitará a uma única organização, tendo em vista que não faz parte 

dos nossos propósitos procurar indícios que permitam a generalização das hipóteses 

levantadas, mas, sim, melhorar a compreensão do fenômeno investigado      

De qualquer forma, encontramos um traço de positivismo neste estudo, pelo fato de que 

estaremos procurando nossas respostas através do método da dedução, analisando dados 

coletados e comparando-os aos fundamentos teóricos estudados. 

 
Fases da pesquisa 

 
A execução do estudo  foi realizada em três etapas, com características diversas, a saber: 

 
Levantamento preliminar 

 
Na primeira etapa, um amplo levantamento foi efetuado na empresa estudada,  

INCENTEL Instalações Telefônicas Ltda, no sentido de se procurar entender a sua estrutura, 

os seus problemas e a forma como os seus principais processos de negócios operacionais 

(Comercialização, Suprimentos, Financeiro e Operacional) se comportavam diante da sua 

submissão ao sistema ERP, em uso desde julho de 2002. O enfoque principal desta etapa foi criar 

Positivismo Fenomenologia 

• Foco em fatos (medidas) 

• Fragmenta a situação em elementos 

• Formula hipóteses e depois testa (dedução) 

• Generaliza a partir de uma visão ampliada da 
situação 

• Foco em significado (interpretação) 

• Visão do todo 

• Desenvolve idéias através da  indução 

• Investiga pequenas amostras em 
 profundidade 
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uma visão detalhada das operações da empresa, melhorarmos o entendimento sobre suas 

atividades e recolhermos subsídios para a etapa seguinte. 

 
Revisão bibliográfica 

 
Na segunda etapa, uma ampla  revisão da literatura acadêmica sobre o assunto foi efetuada, 

partindo-se dos artigos iniciais de Davenport e Hammer, a evolução das suas constatações 

acadêmicas posteriores e o seu reflexo entre outros pesquisadores.  As informações colhidas junta 

com a coleta de dados secundários (documentos internos da empresa, normas e documentos de 

controle, fluxo de informações e organograma funcional), culminaram com a organização da 

Matriz de Coerência que integra os objetivos do estudo com as hipóteses formuladas e o 

desenvolvimento das Questões a Responder. 

 
Observação-participante 

 
O processo, conhecido como observação-participante, é  uma particularidade do método 

de Estudo de Caso, onde o pesquisador, na terceira e última etapa da pesquisa, convive no 

ambiente de estudo, participando de todas as operações, podendo, com a sua presença, 

influenciar o resultado.   

A aceitação dessa relação entre o observador e o evento observado pelos meios acadêmicos 

data de poucos anos atrás.   

Nos primórdios da investigação científica,  

O princípio de explicação da ciência clássica eliminava o observador da 
observação.  A microfísica, a teoria da informação, a teoria dos sistemas 
reintroduzem o observador na observação[...].  A partir daí, começa a necessária 
auto-relativização do observador, que pergunta ‘quem sou eu?’, ‘onde estou 
eu?’.  O eu que surge aqui é o eu modesto que descobre ser o seu ponto de 
vista, necessariamente, parcial e relativo.  Assim vemos que o próprio progresso 
do conhecimento científico exige que o observador se inclua em sua 
observação, o que concebe em sua concepção;  em suma, que o sujeito se 
reintroduza de forma autocrítica  e  autoreflexiva  em  seu Conhecimento dos 
objetos. (MORIN, 1998, p. 29)  

A utilização desse processo é de fundamental importância para a exploração do tema da 

pesquisa, levantando hipóteses que podem auxiliar a composição das questões a responder, no 

sentido de tornar mais claro para todos os atores participantes o processo de mudança a que a 

organização está sendo exposta. (GOLDENBERG, 2003, p. 65) 
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Observação dos fatos 
 
Desde 2004, o pesquisador vem acompanhando as atividades da organização estudada, 

procurando não interferir nos processos de gestão, apenas colhendo dados e evidências que 

possam indicar os caminhos pelos quais a gestão da empresa é conduzida, em função de que as 

atividades operacionais, sob controle do sistema ERP, vêm sendo geridas operacionalmente pela 

visão dos processos.  Procura-se, nesta fase, identificar respostas para as Questões a Responder, 

da Matriz de Coerência, no sentido de confirmar ou não as Hipóteses veiculadas.  

 
Análise dos dados 

 
Os dados observados são analisados perante as Questões a Responder de forma a validar as 

suas propriedades como respostas das mesmas, descartando-se aquelas que não preenchem os 

requisitos.   Nesta fase, pode-se encontrar respostas de hipóteses não formuladas, as quais, por 

sua vez, explicariam objetivos específicos não considerados na Matriz de Coerência, ocasionando 

a sua atualização. 

A análise final das respostas que ratificam as hipóteses, em contraposição com aquelas que 

não as confirmam, podem evidenciar quais caminhos de gestão a empresa está tomando em 

função da submissão dos seus processos operacionais básicos a um sistema ERP. 

 
Matriz de coerência 

 
O Quadro 2 descreve a Matriz de Coerência entre os Objetivos, as Hipóteses e as Questões 

a Responder da pesquisa. 

A partir do momento em que o presente trabalho atenda aos requisitos dessa Matriz, 

teremos em mãos os elementos necessários e suficientes para atendermos ao Objetivo Principal 

referenciado. 

Esta Matriz pretende ser, pelas suas características, o elemento condutor do estudo e da 

investigação, proporcionando os meios requeridos para atender aos requisitos deste trabalho e 

levantando questões que poderão indicar a sua ampliação futura, à procura de novas 

contribuições que possibilitem uma melhor compreensão das atividades de gestão empresarial. 
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Objetivo Geral Hipótese Geral Questões a Responder 

Identificar e analisar os 
aspectos críticos  do projeto de 
implementação de um sistema 
ERP , capazes de facilitar o 
processo de transição de uma 
empresa orientada a funções 
(verticalizada) para uma 
estrutura orientada a processos 
de negócios (horizontalizada).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A introdução de um Sistema 
ERP numa organização, 
orientada a funções, 
submetendo seus processos- 
operacionais- chave  
(Comercialização, Financeiro,   
Suprimento e Operacional) à 
visão de processos, pode 
colaborar com a mudança do 
estilo de gestão, das cadeias 
funcionais para os processos de 
negócios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante a submissão dos 
processos-chave de  negócios  
ao Sistema ERP, como está 
posicionada a Gestão 
Executiva da Organização?  
Está ela compromissada com 
os resultados operacionais da 
sua área de atuação ou atua 
como líder dos processos de 
negócios? 
  
Da mesma forma,   como   está  
estruturada a organização?              
Por Departamentos que  atuam                
isoladamente dos demais ou  
por áreas funcionais   que  
operam  em    cooperação  com  
os grupos de processos? 
  
Diante do trabalho por equipes 
de processos, a cultura 
organizacional da empresa  
privilegia o estabelecimento de 
barreiras funcionais, 
fortalecendo o trabalho 
individual, ou está focada na 
transparência, cooperação e 
colaboração entre os 
processos? 
  
Externamente, a organização 
desenvolve suas atividades 
exercendo pressão constante 
sobre clientes e fornecedores 
ou se identifica com práticas 
que intensificam o trabalho 
colaborativo com seus 
parceiros de negócios? 
  
Os recursos de TI estão 
orientados para o atendimento 
de aspectos funcionais da 
organização ou estão presentes 
como ferramentas de controle 
e aceleração de processos?  
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   Quadro 2:   Matriz de Coerência entre Objetivos, Hipóteses e Questões a Responder 
   Fonte:         Elaborado pelos Autores. 
 
 
Modelo teórico do projeto de pesquisa 

 
A busca pela melhor forma de atender ao objetivo geral da pesquisa está intimamente 

relacionada com o modelo teórico proposto para a realização da mesma.   Procurar o 

entendimento das melhores práticas que promovem as organizações geridas ou estruturadas por 

processos de negócios (BPR, BPI, BPM), nos parece ser o caminho indicado para conduzir o 

processo de revisão bibliográfica que orientará a investigação dentro do modelo reduzido 

selecionado para o nosso estudo.  

A Figura 2, a seguir, apresenta o modelo teórico do projeto de pesquisa: 

 
 
 
 

Objetivos Específicos  Hipóteses Específicas Questões a Responder 

Identificar como um Sistema 
ERP,  no nível operacional, 
atende às necessidades de 
informações dos operadores 
dos processos de negócios. 
  
 
 
Analisar os aspectos em que o 
Sistema ERP transforma o 
trabalho complexo, que exige a 
participação de especialistas, 
por tarefas mais simples 
capazes de serem executadas 
por generalistas. 
  
Identificar os pontos em que a 
transparência do trabalho, 
proporcionada pelo Sistema 
ERP, pode fortalecer a 
confiança nas informações, 
bem como provocar  o 
aumento da produtividade pela 
cobrança mútua do trabalho 
entre os operadores dos 
processos.  
 
 

A substituição de pontos de 
decisões nos processos por 
regras de negócios nos 
Sistemas ERP’s  elimina dos 
processos os pontos de 
interferência humana. 
  
  
O emprego da técnica de 
“work-queues” pelos Sistemas 
ERP’s em cada etapa nos 
processos simplifica a 
operacionalidade das tarefas. 
  
  
  
A transparência entre etapas 
dos processos, proporcionada 
pelos Sistemas ERP’s, fortalece 
a confiança no trabalho e 
incentiva a colaboração.  
 
 
 
 
 
 

A busca por informações 
relacionadas que possam 
auxiliar a formulação de 
soluções para problemas táticos 
e desafios estratégicos está 
presente na rotina dos 
empregados? 
  
O trabalho está organizado por 
Departamentos ou Áreas 
Funcionais que trabalham os 
seus próprios objetivos ou por 
processos nivelados, que 
transitam entre múltiplas áreas 
da organização? 
  
A Cadeia de Comando se 
desenvolve sob uma forma 
vertical rígida, que não 
comporta flexibilidade nem 
autonomia, ou os processos 
são gerenciados pelos seus 
donos (process owners) ?  
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        Figura 2:   Modelo Teórico do Projeto de Pesquisa 
        Fonte:       Elaborado pelos Autores.  
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Resultados histórico da empresa 
 

A INCENTEL- Instalações Telefônicas Ltda. iniciou suas atividades, na cidade de Santos, 

no ano de 1961, através da iniciativa empreendedora do seu fundador, Sr. José dos Santos, antigo 

Técnico em Telefonia da Operadora de Telefonia Estatal da época.  

Iniciou suas operações prestando serviços de assistência técnicas às centrais telefônicas de 

empresas, realizando reparos de equipamentos de telefonia fixa.  Seu foco fundamental de 

negócios residia na administração dos contratos de assistência técnica de centrais telefônicas, 

repassadas pela operadora estatal.  Alguns anos depois, estabeleceu uma pequena loja para venda 

ao consumidor de telefones, acessórios de telefonia, cabos, conexões, etc. 

Em fevereiro de 2002, um diagnóstico inicial da empresa apresentava uma conformação 

empresarial nos moldes explicados nas seções a seguir. 

 
Sobre a Incentel 

 
Empresa de pequeno porte, com faturamento anual em torno de R$1.000.000,00 (hum 

milhão de reais), contava com 16 colaboradores, no início de 2002,  operando sob  uma estrutura 

organizacional verticalizada, onde cada departamento funcional perseguia os seus próprios 

objetivos, atendendo a uma gestão hierárquica rígida que não comportava conceitos participativos 

de gestão. 

 
Estrutura organizacional 

 
A Figura 3 representa a estrutura organizacional da empresa, em fevereiro de 2002: 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
       Figura  3:  Organograma Funcional 
       Fonte:        INCENTEL, 2002.  
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Características operacionais 
 
Suas operações atendiam a dois preceitos básicos: 

Ø Atendimento dos objetivos funcionais de cada departamento isoladamente 

Ø Cumprimento estrito das ordens emanadas da Diretoria 

Essa estrutura de operações, aliada à inexistência de planejamento e de controles, 

individualizava as atividades da empresa de tal forma que era como se tivesse quatro organizações 

operando dentro de uma só.   Enquanto a Assistência Técnica diariamente atendia  chamados 

emergenciais de clientes, o Departamento Administrativo e Financeiro, cuidava da tesouraria, do 

faturamento,  da cobrança e das compras e pagamentos, pouco se envolvendo com problemas 

inerentes ao foco principal da empresa:  assistência técnica de centrais de telefonia.   

Por outro lado Vendas se limitava a visitar os clientes que, por iniciativa própria, entravam 

em contato com a empresa, cabendo ao diretor principal o atendimento dos principais contatos. 

A empresa, literalmente, era dirigida pelo Departamento de Assistência Técnica que emitia as 

Ordens de Serviços, controlava o atendimento, emitia orçamentos, liberava materiais e 

componentes de reposição e apreçava Ordens para faturamento, decidindo por livre arbítrio de 

quem e quanto cobrar pelos serviços prestados.    Por seu turno, o Departamento Administrativo 

Financeiro alterava valores de serviços, estabelecia prazos de faturamento à sua revelia e 

administrava a cobrança em função dos interesses de clientes e não da empresa:  era comum 

dilatarem-se prazos sem cobrança de juros. 

 
Principais problemas 

 
Os principais problemas detectados, na ocasião, podem ser resumidos da seguinte forma: 

Ø Inexistência de controles operacionais básicos, tais como, registro de estoques de materiais e 

componentes, controle nos fluxos de vendas para assegurar o faturamento e cobrança, 

retirada de materiais e componentes, listas de preços controladas manualmente, ausência de 

controle nas vendas da loja.   

Ø Inexistência de sistemas de codificação de materiais e produtos 

Ø Inexistência de parâmetros de custos de serviços 

Ø Gestão individual dos departamentos funcionais 

Ø Inexistência de Planejamento  
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Ø Excesso de burocracia e centralização das decisões nas mãos do Diretor e dos Supervisores 

Departamentais 

Ø Falta de gestão nos Contratos de Assistência Técnica 

Ø Dificuldades na localização de equipamentos recebidos para reparos 

Ø Inexistência de controle nos equipamentos enviados para reparo externo 

Ø Inexistência de controle sobre fornecimento parcial de equipamentos vendidos 

 
Projeto de implementação do ERP na INCENTEL 

 
Desde julho de 2002, a empresa vem utilizando o Sistema ERP SOLING – descrito na 

seção seguinte – cuja implementação foi feita  de forma paulatina, no sentido de serem evitados 

os movimentos clássicos de rejeição às mudanças. 

 
Sistema SOLING- Soluções Integradas de Gestão 

 
O sistema SOLING – Soluções Integradas de Gestão se apresenta como um conjunto 

de programas corporativos e integrados, constituindo um sistema de informações do tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning). Seu projeto e desenvolvimento foi inteiramente fundamentado nos 

conceitos e técnicas do ambiente relacional, ou seja, utilizou-se  amplamente dos recursos e 

facilidades próprias dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), representado, no 

caso, pelo SGBD ZIM. 

Sua característica principal – fornecer informações para a gestão do negócio a partir dos 

processos operacionais básicos – se deve à tecnologia empregada no seu desenvolvimento: 

orientação a processos de negócios.   

Nessa abordagem, a empresa é tratada como um organismo vivo, onde são identificados os 

processos vitais de negócios, as informações que os sustentam e a sua integração, permitindo a 

transparência integral inter e intra-processos e a consolidação de informações  voltadas à gestão, 

independentes dos locais onde se originam ou da sua dependência funcional. 

Vista como processo – constituída por conjuntos de etapas sucessivas – a  informação é 

tratada pelo sistema, desde o seu nascimento até a apresentação do seu resultado final, 

enriquecendo o seu conteúdo, etapa por etapa, sem a necessidade de geração de papéis 

administrativos desnecessários.    

A  racionalização dos processos de informações é a sua conseqüência principal,  permitindo 

uma melhor interpretação dos dados e a visualização dos processos que sustentam a base 
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operacional da empresa.  Com a eliminação da burocracia,  reduz-se o tempo entre o início e o 

fim do processo, tornando a empresa mais ágil nas suas relações de negócios.    

A eliminação da redundância de dados e a transparência nas várias etapas do trabalho 

permitem a redução quase integral das possibilidades de erros, o que evita o retrabalho, causa 

original da elevação do custo operacional das empresas. 

Funcionando em rede distribuída, com a base de dados depositada num servidor, facilita os 

processos de segurança de acesso, bem como os procedimentos de backup´s de informações 

necessários. 

 
Acompanhamento do uso do sistema SOLING 

 
Foram as seguintes as etapas que nortearam a introdução do sistema na empresa: 

Ø Diagnóstico Inicial da Empresa:  com a finalidade de, através de um levantamento de 
dados, constituir um registro de dados adequado e capaz de orientar a implementação do 
sistema SOLING 

Ø Definição dos Identificadores das principais Coleções de Dados:  estabelecimento de 
códigos de materiais e de produtos, centros de custos organizacionais, sistemas de aferição de 
Ordens de Serviços, padrões contábeis, uniformização da linguagem, etc.  

Ø Implementação e Ajustes:  correção de procedimentos operacionais; instalação de novos 
procedimentos; reconfiguração e reconceituação de processos de negócios;  instalação de 
processos de controle;  reconfiguração das equipes de processos;  definição de 
responsabilidades operacionais e de gestão. 

Ø Treinamento Inicial:  treinamento de diretores e supervisores com a finalidade de 
demonstrar o quadro operacional da empresa submetido às funcionalidades do sistema 
SOLING 

Ø Treinamento dos Agentes de Processos:  treinamento dos operadores de processos, no 
sentido de visualizar o papel de cada um no processo, os resultados a serem atingidos e os 
pontos de controle estabelecidos em cada etapa 

Ø Introdução paulatina do Sistema:  em julho de 2002, com a efetivação do inventário de 
materiais e produtos e a identificação (codificação)  desses  itens,  iniciou-se a introdução do 
sistema, partindo-se, estrategicamente, de dentro para fora da empresa, isto é, seguindo-se os 
pré-requisitos, identificados em cada processo 

Ø Observação-Participante:  em dezembro de 2003, o processo de submissão das principais 
operações da empresa foi completada, iniciando-se a partir do início de 2004, um processo de 
observação no sentido de serem identificados pontos de evidência das transformações no 
aspecto gerencial tático e estratégico, em função da submissão dos principais processos 
operacionais ao sistema ERP SOLING.  
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Resultados obtidos 
 
A introdução do Sistema SOLING – Soluções Integradas de Gestão na INCENTEL 

provocou mudanças substanciais na forma de operação dos processos refletindo-se na estrutura 

da organização, como segue: 

 
Estrutura organizacional 

 
A estrutura organizacional da empresa transformou-se substancialmente passando a ser 

representada pela matriz da Figura 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura  4:   Matriz de Organização Horizontal da INCENTEL 
               Fonte:        Adaptado de OSTROFF (1999, p. 80) 

 

A nova matriz organizacional, aliada aos resultados obtidos, permitiu a visualização de 

novos processos de negócios que foram incorporados nos dois últimos anos às atividades da 

organização, corroborando a seguinte afirmação: 

Grande competência organizacional na gestão de determinado processo de 
negócios pode compor um ativo de alto valor, podendo até resultar em novos 
negócios, totalmente distintos das atividades-fim  da  organização. (DE    
SORDI, 2005, p. 95) 

 
A  entrada no mercado de vendas de telefonia móvel, através de parceria com a empresa de 

telefonia móvel TIM, e a assunção terceirizada de todos os clientes de telefonia fixa da empresa 

TELEFÔNICA, na região metropolitana da Baixada Santista, agregou novos valores às 
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atividades-fim da organização, elevando o número de colaboradores para 26, em função da 

necessidade de fortalecimento da área de vendas.  Nas áreas funcionais de Administração e 

Finanças e de Assistência Técnica não houve alterações na quantidade de empregados, tendo em 

vista o aumento da produtividade, proporcionada pelo Sistema SOLING, suportar perfeitamente 

a ampliação dos negócios. 

Por outro lado, o faturamento aumentou consideravelmente, conforme mencionado, 

mantendo os custos operacionais em patamares aceitáveis.  

 
Características operacionais 

 
Em função da submissão dos principais processos operacionais ao Sistema SOLING – 

Soluções Integradas de Gestão, o papel da gestão tática sofreu grandes alterações, pois grande 

parte das decisões de trabalho foram transferidas para os operadores de processo.  A redução 

substancial da burocracia, por seu turno, diminuiu o nível de interferência da supervisão nos 

processos, permitindo que os mesmos fossem conduzidos pelos operadores até a sua finalização, 

independentemente da estrutura funcional da empresa. 

O processo de observação, nestes dois últimos anos, tem demonstrado que a gestão 

estratégica da INCENTEL vem procurando identificar alternativas de gestão, à nível tático, 

tendo percebido que o papel do gestor, com o sistema ERP em funcionamento,  necessita ser 

alterado.   

Conforme afirma De Sordi (2005, p. 57), o Gestor do Processo de Negócio deve ter plena 

responsabilidade e autoridade sobre o processo sob sua supervisão e isso  engloba: 

 

Ø Assegurar os recursos necessários para atender às demandas do processo de negócios 
conforme seu projeto em vigor 

Ø Realizar a medição contínua do desempenho de aspectos críticos do processo 
Ø Assegurar a capacitação dos profissionais que cooperam com o processo por meio de 

programas de treinamento 
Ø Definir e coordenar as alterações necessárias para a evolução contínua do processo 

 
O trabalho de investigação, aqui, se torna amplamente qualitativo, tendo em vista que o 

pesquisador evita conduzir o processo, dando apenas alguns indicativos de solução. 
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Êxitos obtidos e problemas emergentes 
 
Os principais resultados  positivos colhidos foram os seguintes: 

Ø Melhoria acentuada dos controles dos processos operacionais 
Ø Redução da burocracia ao nível mínimo (permaneceram apenas os documentos exigidos por 

leis, como Nota Fiscal, Contratos  e outros que servem como comprovantes de serviços, 
como Ordens de Serviços, Ordens de Reparo de equipamentos, etc.)  

Ø Elevação do faturamento da empresa em cerca de 30% nos últimos dois anos 
Ø Redução do tempo de faturamento (tempo entre o término do serviço e a emissão da Nota 

Fiscal) de 15 para 2 dias 
Ø Redução do tempo de prestação de serviços de assistência técnica de 10 para 2 dias em média 
Ø Racionalização dos custos operacionais de assistência técnica e de vendas 

 
Em contraposição, problemas emergentes foram identificados, podendo ser citados entre 

os mais preocupantes: 

 
Ø Dificuldade de se encontrar no mercado profissionais de gestão tática com qualificação para 

atuar como gestor de processos de negócios 
Conseqüência:  pouco aproveitamento da estrutura de informações, fornecidas pela base 
operacional, para consolidação  do  processo  de   gestão tática. 

Ø A gestão estratégica da empresa apresenta dificuldades em visualizar os valores de modernas 
ferramentas de TI para a gestão integrada dos negócios (CRM – Customer Relationship 
Management, SCM – Supply Chain Management e outras ferramentas de BI – Business Intelligence) 
Conseqüência:    ausência de canais para  tratamento  e  direcionamento  das Informações, 
do plano tático para o estratégico. 
 

Atendimento da matriz de coerência 
 
Do início de 2004 a Dezembro de 2005, observou-se o comportamento da gestão da 

INCENTEL, face à submissão dos principais processos operacionais (de Comercialização, 

Suprimento, Financeiro e Operacional) ao sistema ERP SOLING – Soluções Integradas de 

Gestão, no sentido de serem registradas evidências de respostas às Questões a Responder da 

Matriz de Coerência.   Essas respostas poderiam confirmar ou não as Hipóteses formuladas, o 

que, por sua vez, iria atender ou não aos  Objetivos relacionados. 

As informações coletadas durante a observação levaram ao seguinte quadro de respostas: 
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a) A busca por informações relacionadas que possam auxiliar a formulação de soluções para 

problemas táticos e desafios estratégicos está presente na rotina dos empregados? 
 
– Este é o grande desafio da INCENTEL.   As informações estão disponibilizadas pelo 

Sistema SOLING e são utilizadas pelos operadores de processos na condução do seu 
trabalho operacional ao longo da sua rotina de trabalho.  Os Gestores ou Donos de 
Processos (Process Owners) atuam baseados nas listas de exceções, fornecidas pelo sistema, 
procurando levantar pendências apontadas ou corrigir eventuais informações incorretas.  
Informações no nível tático, no entretanto, são formuladas a partir da base operacional o que 
exige a presença de um  profissional nesse nível que detenha habilidades para formular 
criativamente questões táticas que possam aumentar o rendimento e a produtividade dos 
processos.   O exemplo mais prático dessa aplicação é a lista de inadimplentes, oriunda do 
sistema, que aponta os clientes com atrasos nos pagamentos de serviços.  Cabe ao setor tático 
a formulação criativa de políticas de cobrança que reduzam essa lista e isso depende 
diretamente da capacidade técnico-administrativa do Gerente de Nível Tático, o qual deverá 
ter perfil profissional que o capacite a tanto.  
Na parte superior da pirâmide de informações da empresa, os planos estratégicos direcionam 
os caminhos de negócios da empresa, o que se fundamenta nos resultados alcançados pelos 
níveis táticos e operacionais. 
Nesse quesito, a INCENTEL ainda não atingiu os seus propósitos tendo em vista vir, ainda, 
procurando dois profissionais, um na área administrativo-financeira e outro, na área 
Comercial, que possuam os requisitos básicos para um trabalho dessa natureza.  

 
b) O trabalho está organizado por departamentos ou áreas funcionais que trabalham os seus 

próprios objetivos ou por processos nivelados que transitam entre múltiplas áreas da 
organização? 

 
– A base operacional da empresa, por exigência do próprio sistema ERP, está toda ela nivelada 

por processos de negócios, conforme Figuras 5, 6, 7, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESES ESPECÍFICAS que explicam provisoriamente os OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS foram constatadas pelas seguintes QUESTÕES A RESPONDER : 
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Processos   
 
 
 
Funções        Vendas                   Suprimento                                                        Finanças                  Logística  
Figura  5:   Processo de Comercialização 
Fonte:        Elaborado pelos Autores. 
 
Processos  
 
 
 
 
Funções        Vendas                                Suprimento                                  Logística                       Finanças 
Figura  6:   Processo de Suprimento 
Fonte:        Elaborado pelos Autores. 
 
 
Processos  
 
 
 
 
Funções                                     Assistência Técnica                                   Logística                     Finanças   
Figura 7:   Processo Operacional       
Fonte:       Elaborado pelos Autores. 
 
 
Processos 
 
 
 
  
Funções                                                                                             Finanças       
 
 
 Figura  8:   Processo Financeiro 
 Fonte:        Elaborado pelos Autores. 

 
 
Conforme se pode observar a partir dos fluxos, os processos de Comercialização e 
Operacional  constituem processos, considerados principais, isto é, são agentes formadores 
de outros processos, como o Financeiro e de Suprimentos. 
Os processos (Figuras 5, 6 e 7)  são geridos, cada um deles, por um Gestor ou Dono de 
Processos (Process Owner), aos quais cabe a supervisão das operações e a tomada de medidas 
que assegurem a pronta entrega das proposições de valor ao cliente final.   O processo 
financeiro (Figura 8) em quase sua totalidade representa as etapas finais dos processos 
anteriores, sendo destacado à parte apenas para fins de entendimento. 
No plano tático, duas posições gerenciais de cunho funcional, administrativo-financeiro  e 
Comercial, estão por serem preenchidas, cujos papéis estarão direcionados para a formulação 
de procedimentos que harmonizem o trabalho em equipe, para a definição de amplos planos 
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de treinamento da base operacional e para o estabelecimento de políticas de avaliação e 
premiação dos trabalhos dos grupos de processos.  
A descrição dos dois processos principais (de Comercialização e de Assistência Técnica), a 
seguir, demonstra o potencial de integração provocado pelo sistema SOLING, bem como a 
sustentação da base operacional da INCENTEL, dentro das particularidades da gestão por 
processos. 
 
O processo de Comercialização se conduz da seguinte forma: 
 
Ø A Gestão Tática, em conjunto com a Gestão Estratégica, elabora o Plano de Vendas do 

exercício, a nível de vendedores e o alimenta no sistema SOLING 
Ø Em decorrência, campanhas promocionais de vendas são elaboradas, com o intuito de 

fidelizar clientes  ou prospectar o mercado em busca de novos.  Essas campanhas, 
envolvendo produtos, direcionamento de mercado – se para clientes antigos ou 
prospecção de novos – e vantagens comerciais (descontos especiais, brindes, instalação 
sem ônus) são também alimentadas no sistema SOLING 

Ø Conforme seja o direcionamento da campanha, o sistema, baseado em regras de negócios, 
por exemplo, cliente usuários de um determinado modelo de Central de Telefonia, isola 
uma base de clientes que pode ser trabalhada em função de se promover a substituição da 
central por outra de maior funcionalidade tecnológica e sentido de economia 

Ø Na seqüência, o setor de Telemarketing aciona o sistema, que contata, por telefone, o 
primeiro cliente da cadeia, ao qual é ofertado a oportunidade do negócio, sendo apontada 
a visita de um consultor técnico especializado em centrais de telefonia.  Neste momento, 
o SOLING registra o apontamento em nome do consultor e emite uma Nota de 
Apontamento de Visita Técnica 

Ø De posse desse documento, o consultor visita o cliente, dando início a um processo de 
negociação que pode levar, no caso, à substituição do equipamento instalado por outro de 
maior potencial e capacidade tecnológica.  Todo esse processo é alimentado no sistema, 
segmentado em etapas, cujo acompanhamento é efetivado pelo Gerente de Vendas, 
sendo os casos mais críticos também acompanhados pelo Diretor principal da 
INCENTEL 

Ø O registro de todas as ocorrências durante a negociação permite que a gestão, num 
determinado momento, libere a oferta de condições especiais de negócios, como por 
exemplo, descontos especiais, de forma a forçar o fechamento do negócio por parte do 
cliente 

Ø Realizado o negócio, o sistema SOLING, automaticamente, abre a Ordem de Serviço de 
Instalação de Equipamentos para a Assistência Técnica, requisitando, caso haja em 
estoque, a Central de Telefonia comercializada ou emitindo o Pedido de Compras para a 
fornecedora SIEMENS 

Ø A partir do Pedido de Compras emitido, o sistema realiza todo o acompanhamento do 
processo até a chegada do equipamento, quando, baseado nas informações da Nota Fiscal 
do fornecedor, uma ampla verificação contra o pedido de compras é efetuada.   Nesse 
momento, preços, descontos, informações fiscais constantes no pedido de compra são 
confrontados com os da Nota, registrando o sistema um elenco de pendências sobre 
divergências, eventualmente encontradas 

Ø Essas pendências, registradas em telas de consultas, são verificadas pelo setor financeiro, 
o qual,  através de contato com o fornecedor, registra os procedimentos de solução 
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Ø Ao mesmo tempo, os equipamentos são disponibilizados para a Ordem de Serviços, 
iniciando-se todo o processo de acompanhamento de instalação da nova central no 
cliente 

Ø  Após solucionados os problemas pendentes, a Ordem de Pagamento ao fornecedor é 
gerada pelo sistema, controlando-se o processo de pagamento até o seu final  

Ø Encerrada a Ordem de Serviços, os valores da mão de obra técnica aplicada são 
calculados pelo SOLING, despesas acessórias, componentes requisitados e o valor da 
central são acumulados para efeito de faturamento 

Ø Emitida a Nota Fiscal ao Cliente, o sistema gera as duplicatas escriturais para cobrança, 
acompanhando o processo até a cobrança final 

Ø Amplos relatórios de gestão e registros estatísticos de todos os eventos são 
disponibilizados pelo sistema. 

O processo de Assistência Técnica se traduz nos seguintes procedimentos: 
Ø   O cliente entra em contato com o setor de Atendimento ao Cliente, solicitando a presença 

de um técnico, em razão da ocorrência de algum problema operacional com a sua Central 
de Telefonia 

Ø   Caso o Cliente tenha Contrato de Assistência Técnica com a INCENTEL, um Chamado 
Técnico é aberto, no sistema SOLING, registrando as informações descritivas do 
problema detectado pelo cliente.  Caso contrário, antes da abertura do Chamado o Cliente 
é informado dos valores da visita do técnico e da necessidade do seu diagnóstico para a 
formulação do orçamento do serviço 

Ø   Na seqüência, uma Ordem de Serviço é aberta para o chamado técnico, alocando-se um  
técnico especializado naquele tipo de Central, sendo o documento impresso 
mecanicamente 

Ø   De posse do documento, o técnico dirige-se ao cliente efetivando o diagnóstico do defeito 
para fins orçamentário e encaminhamento da solução do problema 

Ø   Caso haja necessidade da troca de componentes, os mesmos são requisitados pelo 
sistema, procedendo-se a reativação da funcionalidade dos equipamentos no Cliente 

Ø   Encerrados a Ordem de Serviço e o Chamado Técnico, o sistema SOLING apura os 
valores da mão de obra técnica apontada, o valor da visita técnica, o deslocamento e os 
componentes requisitados, compondo o registro  de faturamento para emissão pelo Setor 
Financeiro 

Ø   Emitida a Nota Fiscal, a mesma,  junto com o Boleto de Cobrança,  é enviada ao Cliente, 
encerrando-se o processo com o acompanhamento dos eventos até o recebimento final 
dos valores faturados 

Ø   Da mesma forma que no processo anterior, registros estatísticos de serviços e relatórios 
de gestão são disponibilizados para exame. 

 
c) A Cadeia de Comando se desenvolve sob uma forma vertical rígida, que não comporta 

flexibilidade nem autonomia, ou os processos são gerenciados pelos seus donos (process 
owners)? 

 
– Os processos são gerenciados pelos seus donos (process owners) na base operacional da 

empresa.   Conforme relatado, os processos de negócios principais (Figuras 5, 6, 7) são, cada 
um deles, geridos por um profissional (process owner), ao qual cabe solucionar todos os 
problemas oriundos da execução do trabalho operacional ao longo de todo o processo, 
independente da área funcional que a fase do trabalho se reporta.  Reuniões semanais são 
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efetuadas entre os três gestores, a fim de harmonizar procedimentos em áreas de conflito, 
corrigir distorções de procedimentos ou operações de forma a garantir um resultado final que 
contribua positivamente com o resultado operacional da empresa.  Grande parte do trabalho 
que, antes, dependia diretamente da atitude e aprovação do Executivo Principal, hoje, é 
solucionado no nível operacional, segundo regras e diretrizes administrativas estabelecidas em 
conjunto com todos os colaboradores operacionais. 

 
 
 
 
 
a) Como está posicionada a gestão executiva da organização?  Está ela compromissada com os 

resultados operacionais da sua área de atuação ou atua como líder dos processos de negócios? 
 
– A empresa vem procurando ajustar sua gestão executiva às exigências dos processos de 

negócios.   Grande parte do trabalho tático-operacional que, antes, dependia diretamente da 
atuação do executivo principal, hoje, está nas mãos dos Donos ou Gestores de processos 
(process owners), aos quais cabe a solução de todos os problemas que afetem direta ou 
indiretamente os resultados operacionais da empresa.  No entretanto, a empresa ainda carece 
de uma visão estratégica melhor sobre a condução dos negócios, como o estabelecimento de 
diretrizes e metas operacionais, a gestão orçamentária das despesas e a definição de modelos 
de medição da eficiência dos processos.  Neste quesito, sente-se que há um longo caminho a 
percorrer. 

 
b) Como está estruturada a organização?  Por Departamentos que atuam isoladamente dos    

demais ou por áreas funcionais que operam em cooperação com os grupos de processos? 
 
–  Está estruturada  por áreas funcionais que operam cooperativamente com os   grupos de 

processos.  Pela Figura 7 (Processo Operacional) pode-se observar que o Gestor daquele 
processo atua ao longo do mesmo, desde o contato com o Cliente, até a cobrança dos valores 
pelos serviços prestados, embora o processo como um todo transite através de três áreas 
funcionais, a saber, Assistência Técnica, Logística de Distribuição e Finanças, as quais atuam 
de forma cooperativa com o Grupo de Processo. 

  No novo formato da empresa permanecem duas áreas funcionais, administrativo-financeira e 
comercial, cujos papéis estão  orientados para o trabalho orientativo dos grupos de processos, 
estimulando o trabalho colaborativo em equipe e a identificação dos objetivos dos grupos 
com o foco de negócios da organização. 

  Como já mencionado, esses dois quadros ainda estão por serem preenchidos, tendo em vista 
a dificuldade de se encontrar profissionais que atendam aos requisitos  adequados à gestão 
tática dos processos. 

 
c) A cultura organizacional da empresa privilegia o estabelecimento de barreiras   funcionais, 

fortalecendo o trabalho individual, ou está focada na transparência, cooperação e 
colaboração entre os processos? 

 
– Paulatinamente, a empresa vem adaptando sua gestão no sentido de  fortalecer a 

transparência no trabalho e a  colaboração entre os grupos de processos.  Reuniões semanais 

A HIPÓTESE GERAL que explica provisoriamente o OBJETIVO GERAL do estudo 
foi constatada pelas seguintes QUESTÕES A RESPONDER: 
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vêm sendo realizadas, de forma a incentivar o trabalho colaborativo ao longo de todos os 
processos.  Eventuais problemas detectados vêm sendo registrados e encaminhados ao 
Gestor de cada  processo para identificação do ponto causador do problema, a fim de 
proceder a sua correção.    
Estudos vêm sendo realizados no sentido de que os técnicos de campo assumam a 
responsabilidade pela negociação do Contrato de Assistência Técnica com o cliente final, no 
momento da instalação de uma nova Central de Telefonia, cabendo-lhe, como prêmio, os 
dois primeiros pagamentos do contrato.   
Como o técnico de manutenção, com o tempo, se torna uma personagem íntima do cliente 
final, um kit de vendas de produtos de consumo de pequeno valor agregado, como 
headphones, cabos, assessórios de telefonia e telecomunicações, etc., foi estabelecido para que 
o técnico periodicamente negocie com o cliente, cabendo-lhe uma pequena comissão por 
cada transação de negócio efetuada. 
Tais medidas parecem fortalecer a confiança dos colaboradores nos propósitos da empresa, 
melhorando os laços de confiança e estreitando as alianças colaborativas entre os Processos 
de Comercialização e de Assistência Técnica. 
     

d) Externamente, a organização desenvolve suas atividades exercendo pressão constante sobre 
clientes e fornecedores ou se identifica com práticas que intensificam o trabalho colaborativo 
com seus parceiros de negócios? 

 
– Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando a empresa atuava no mercado sempre em 

rota de colisão com seu fornecedor de equipamentos principal (Siemens), cumprindo metas 
de vendas com dificuldades, trabalhando pouco no desenvolvimento de novos clientes e 
desincentivando o princípio de fidelização de clientes através de contratos de assistência 
técnica, hoje, a empresa reúne-se mensalmente com a organização fornecedora para discutir 
pontos vitais no processo de comercialização de equipamentos, como garantias, preços de 
vendas e treinamento técnico.  O contrato de parceria com a TELEFÔNICA estabelece a 
presença de um Gerente Comercial na INCENTEL, no sentido de acompanhar os 
melhores canais de vendas, dar suporte ao Departamento Comercial junto ao cliente final e 
estabelecer contratos de negócios que revertam em benefício para a TELEFÔNICA, na 
prestação de serviços de telefonia e telecomunicações, para a INCENTEL, através do 
aumento do seu poder de vendas, e para a SIEMENS, fornecedora das principais Centrais 
Telefônicas de Médio e Grande Portes. 

 
e) Os recursos de TI estão orientados para o atendimento de aspectos funcionais  da 

organização ou estão presentes como ferramentas de controle e aceleração de processos? 
 
– O sistema SOLING – Soluções Integradas de Gestão  é um ERP orientado a processos de 

negócios, portanto, utilizado como ferramenta de controle e aceleração de processos.  
Observa-se que a base operacional da INCENTEL, submetida ao controle do sistema,  na  
prática, estimula  os Gestores dos Processos de Negócios a trabalharem em colaboração com 
todo o grupo, independente da área funcional a que pertencem.  Esse fato representa o fator 
básico para a condução deste trabalho de pesquisa que procura evidências que possam 
induzir a transformação do processo de gestão funcional para os processos de negócios.   

 No âmbito do relacionamento externo com clientes e fornecedores, a base de dados de 
vendas e de assistência técnica contribui com o estabelecimento de referenciais utilizados 
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pelo módulo de telemarketing, do sistema SOLING, que se transformou no principal suporte 
do Departamento Comercial, gerenciando os processos de visitas comerciais a clientes e a 
evolução dos processos de negociação.    

 Os fornecedores externos de equipamentos e serviços vêm envidando esforços no sentido 
de se ligarem ao Banco de Dados da INCENTEL, a fim de terem acesso on-line e em tempo 
real às transações de negócios da empresa. 

 
Considerações finais 

 
Segundo Nonaka (2000, p. 45) “uma empresa não é uma máquina, mas um organismo 

vivo”.  E os organismos vivos trocam informações entre si, criando processos interdependentes, 

que, pelo seu relacionamento, padronizam caminhos e procedimentos. Dessa forma, o perfil de 

uma  organização segue a base operacional que serve como elemento de indução da gestão da 

empresa:  se estratificada funcionalmente, os demais componentes de gestão se acomodam a esse 

perfil; se distribuída por processos de negócios, a gestão, ao longo do tempo, é induzida a atender 

aos requerimentos dos processos operacionais.     

As respostas coletadas para atendimento da Matriz de Coerência demonstram que a 

submissão dos processos operacionais da organização a um sistema ERP criam facilidades para a 

migração do estilo de gestão, da visão funcional verticalizada para a visão orientada aos processos 

de negócios, horizontalizada.    

No princípio, tão logo os processos principais (Comercial, Suprimento, Financeiro e 

Operacional) passaram a ser controlados pelo sistema SOLING, evidenciou-se uma ruptura 

entre a área operacional e o nível de gestão tática, criando-se um vácuo entre a operação e a 

gestão estratégica.   Tal evidência não trouxe nenhum prejuízo operacional à INCENTEL, pois, 

para donos dos processos (process owners) foram designados os colaboradores de maior 

conhecimento de cada processo, o que facilitou sobremaneira a introdução do sistema.  Um 

ganho adicional observado foi a contribuição positiva dos donos dos processos na 

implementação do sistema, agregando sugestões que motivaram o ajuste de algumas transações e 

a programação de outras. 

O trabalho colaborativo dos participantes de cada processo, por outro lado, derrubou as 

barreiras funcionais da cadeia administrativa, aumentando a visibilidade do processo como um 

todo,  o que fortaleceu o trabalho em equipe e o compromisso de cada um com a proposição de 

valor ao cliente final:  constatou-se até um caso em que um cliente, bastante satisfeito com a 

presteza e a qualidade dos serviços de assistência técnica prestados,  mandou entregar na empresa 
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pizzas para o lanche da tarde, o que demonstra que os resultados positivos dos processos 

começam a chegar ao cliente final. 

A substituição de alguns colaboradores operacionais, uns por não se ajustarem aos novos 

procedimentos de trabalho, outros por reação insistente às mudanças, não comprometeram o 

andamento do projeto.   Por outro lado, o aumento gradativo da produtividade e dos controles, 

em função da admissão de novos colaboradores, fortaleceu a confiança e aumentou o grau de 

participação nos procedimentos de mudanças. 

A maior visibilidade das operações trouxe como resultado que, nos últimos dois anos, a 

direção da INCENTEL agregou aos negócios dois processos de alta tecnologia:  a consultoria 

de serviços que projeta redes estruturadas de telecomunicações e a representação comercial de 

telefonia móvel e de serviços da TELEFÔNICA, o que ampliou consideravelmente a oferta de 

negócios da empresa. 

A alta direção da empresa revela consciência da necessidade de restabelecer o canal de 

comunicação no nível tático, a fim de poder fechar o círculo de comunicação da empresa, como 

um todo.   Para tanto, vem insistindo na procura de um profissional com qualificação suficiente 

para gerenciar funcionalmente os processos de forma a reativar o vínculo entre o nível 

operacional e o estratégico. 

Novas tecnologias que interligam os processos internos com os externos, como CRM 

(Customer Relationship Management) e SCM (Supply Chain Management), já vêm sendo estudados pela 

empresa, sendo que o primeiro, projetado como um módulo integrado ao sistema SOLING, já 

está sendo introduzido operacionalmente na organização. 

No futuro, ferramentas de BI (Business Intelligence), que simulam o ambiente competitivo 

empresarial para desenvolvimento de estratégias e a utilização intensiva do potencial da 

INTERNET,  poderão ser utilizadas expandindo o grau de horizontalização da empresa. 

 
Recomendações 
Principais pontos para reflexão 

 
Durante a evolução dos trabalhos de introdução do sistema ERP  e, posteriormente, na 

fase de observação do andamento das mudanças, identificamos vários aspectos particulares que  

merecem uma reflexão mais acentuada por parte de quem estuda os processos de transformação 

da gestão empresarial: 

Ø A introdução do sistema ERP na empresa deve ter o apoio forte do executivo principal da 
organização 
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Ø O envolvimento e o compromisso de todos os operadores de processos é fator fundamental 
para o êxito do projeto 

Ø A organização não deve hesitar em substituir empregados que, por qualquer razão, trabalhem 
contra os processos de mudanças 

Ø A gestão no nível tático deve ser conduzida no sentido de liderar os donos dos processos, 
operando mais como elemento facilitador, incentivando a colaboração inter e intra-processos 

Ø Áreas funcionais com forte densidade tecnológica, como Engenharia, Qualidade Assegurada 
e Desenvolvimento de Produtos, podem continuar a serem gerenciadas pela visão 
hierárquica funcional, sem prejuízo da gestão por processos   

Ø A submissão dos processos operacionais a um sistema ERP facilita o trabalho de transição da 
gestão funcional verticalizada para a gestão orientada a processos de negócios, 
horizontalizada 

Ø O processo de mudanças, como um todo, deve ser gerenciado e não imposto “de cima para 
baixo” 

Ø A adaptação do nível de gestão tática constitui outro processo que deve ser gerenciado com 
cuidado 

Ø O executivo principal deve acompanhar as mudanças de perto, de forma a substituir as peças 
táticas, quando necessário, no momento adequado 

 
Limitações da pesquisa 

 
O Estudo de Caso Único, por tratar da investigação numa única organização, não permite a 

generalização das evidências constatadas, embora, não as refutem.  Trabalhos similares, 

desenvolvidos pelos autores, em empresas de médio e pequeno portes, demonstram 

comportamentos semelhantes aos encontrados na INCENTEL, fortalecendo a idéia de que 

estudos mais abrangentes, envolvendo múltiplas organizações, poderiam melhorar 

consideravelmente a compreensão dos caminhos da mudança, da gestão vertical para a 

horizontal. 

 
Sugestões para trabalhos complementares 

 
A conclusão deste estudo deixa em aberto algumas questões que poderão ser motivos de 

trabalhos complementares: 

 
Ø A investigação do processo de mudança de gestão, da visão funcional para a orientação a 

processos, sem a utilização de um sistema ERP ou qualquer outra ferramenta de integração 
dos processos 

Ø A verificação empírica dos resultados da gestão tática funcional contra a gestão, orientada a 
processos, aplicada sobre uma mesma base operacional, trabalhando sobre processos de 
negócios 

Ø A ampliação do estudo para múltiplas empresas, aplicando a Matriz de Coerência, caso a caso, 
ponderando as respostas pela aplicação de fatores, a fim de se chegar a um resultado 
comparativo que possa permitir a generalização da conclusão deste estudo 
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Ø A verificação empírica de que outras facilidades de softwares, como o CRM, o SCM e o PLM 
possam contribuir para a implementação da gestão por processos de negócios. 
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