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RESUMO 

 

A gestão por processos possibilita as organizações reformularem seus sistemas de 

serviço com a finalidade de atingir melhorias em seus resultados, utilizando recursos 

organizacionais de maneira eficiente e possibilitando melhora do valor entregue ao cliente. 

Deste modo, o presente estudo possui o objetivo geral de mapear os processos de negócio 

relacionados à comercialização de usinas solares fotovoltaicas em uma empresa de pequeno 

porte atuante na cidade de Mossoró-RN e, por meio disso, propor melhorias na gestão da 

comercialização através do redesenho e documentação de seus processos. Para tal, foi adotada 

uma metodologia de pesquisa aplicada através de uma abordagem quali-quantitativa e, como 

esboço da pesquisa, optou-se pelo estudo de caso. A empresa analisada trata-se de uma 

empresa no ramo de engenharia, que presta serviços no ramo de engenharia civil e elétrica, na 

área de engenharia elétrica destaca-se a comercialização de usinas solares fotovoltaicas (rotina 

escolhida para realização do estudo). Nos resultados, são é apresentadas todas as fases 

empregadas para realização do mapeamento, análise critica e as sugestões de melhoria e, 

enfim, o redesenho do processo analisado como necessário. Entende-se, conclusivamente, que 

o estudo possibilita melhorias na inter-relação entre os envolvidos no processo, melhor 

dinamização na comunicação e distribuição de informações e padronização refletindo na 

redução do processo e, consequentemente, gerando maior satisfação do cliente. 

 

Palavras-chave: Gestão por processos. Mapeamento de processos. Comercialização. 

Empresa de pequeno porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Process management enables organizations to reshape their service systems to achieve 

improvements in their results, using organizational resources efficiently and enabling 

improvement in the value delivered to the client. Thus, the present study has the general 

objective of mapping the business processes related to the commercialization of solar 

photovoltaic plants in a small company operating in the city of Mossoró-RN and, through this, 

to propose improvements in the management of commercialization through redesign and 

documentation of their processes. To that end, a methodology of applied research was adopted 

through a qualitative-quantitative approach and, as a sketch of the research, the case study 

was chosen. The company analyzed is a company in the field of engineering, which provides 

services in the field of civil and electrical engineering, in the area of electrical engineering 

stands out the commercialization of solar photovoltaic plants (routine is chosen to carry out 

the study). In the results, it is presented all the phases used to perform the mapping, critical 

analysis and suggestions for improvement and, finally, the redesign of the analyzed process as 

necessary. It is understood, conclusively, that the study allows for improvements in the 

interrelation between those involved in the process, better dynamization in communication 

and distribution of information and standardization, reflecting in the reduction of the process 

and, consequently, generating greater customer satisfaction. 

 

Keywords: Process management. Mapping methods. Commercialization. Short business. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes econômicos atuais, onde a concorrência exige produtos e serviços com 

excelentes padrões de qualidade e preços competitivos, pressionam as organizações que 

desejam se destacar perante a concorrência explorar suas atividades com foco em aumentar a 

eficiência em seus processos, reduzindo custos e maximizando sua lucratividade.  

Partindo dessa premissa, a procura de oportunidades de se buscar esses diferenciais e 

alcançar níveis de excelência nas suas atividades é cada vez mais importante. Certamente, 

essa situação estimula as empresas a aprimorar continuamente os seus serviços, sobretudo, 

quando se trata do setor associado a energias renováveis. Este, nos últimos anos, evidencia 

uma expressiva concorrência mercadológica, impulsionada pelos incentivos fiscais inerentes à 

aquisição das usinas solares fotovoltaicas, associadas às novas linhas de financiamento 

dirigidas especificamente para consumidores residenciais, industriais e comerciais, projetos de 

apoio ao setor como o INOVA ENERGIA disponibilizado pelo BNDES, Construcard da 

Caixa Econômica Federal, FNE verde do Banco do Nordeste proporcionando financiamento e 

crédito comercial, elevando a exigência desses membros da cadeia de consumo a 

determinados padrões de qualidade e nível de serviço. Da outra parte, estão as organizações 

que se especializaram ou surgiram especificamente para atuar nesse setor, todas elas estão 

voltadas para redução de seus custos através de aplicação de metodologias que estimulem o 

aumento da eficiência nos seus processos elevando seus níveis de desempenho. 

Todas essas questões estão associadas à realização de trabalho, que em uma 

organização sempre está associado a algum processo, por mais simples que possa parecer um 

bem, seja ele um produto manufaturado ou um serviço, em determinado grau, ele necessitou 

ser transformado ou processado, logo inexiste um bem disponibilizado no mercado, por uma 

empresa, sem um processo envolvido (GONÇALVES, 2000). 

Considerando esse fato Gonçalves (2000) considera que um dos principais focos de 

atuação, para que sejam atingidos os objetivos e metas traçadas estrategicamente pela 

organização, são operações relacionadas ao mapeamento e gerenciamento dos processos. 

Através dessas metodologias, é possível identificar possíveis falhas, procedimentos 

operacionais que estimulem o retrabalho, perda ou descarte inapropriado de insumos e 

materiais de alto valor agregado, além de proporcionar a análise e aplicações de melhorias 

nestes processos, atingindo assim, níveis desejáveis de padronização das atividades. 
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Vale ainda salientar que o setor de serviços tem se tornado cada vez mais expressivo 

na economia brasileira. Faz parte desse setor uma ampla variedade de atividades importantes 

para o bem estar social e econômico de uma região. Em meio a essa gama de atividades uma 

tem despertado atenção, devido a sua importância e relevância econômica e ambiental, o setor 

de integração de energia solar fotovoltaica, representada por empresas responsáveis por 

comercializar, montar e monitorar usinas solares.  

Todos os processos relacionados à prestação de serviços sejam eles de linha de frente 

ou aqueles que oferecem apoio a essas atividades, assumem considerável importância por ser 

o centro do funcionamento de uma organização especializada em serviços. São através deles 

que se torna possível agregar valor ao bem e que o mesmo se torna perceptível na visão dos 

consumidores, sobretudo, quando se trata de um bem intangível onde os processos assumem 

papel fundamental para percepção da qualidade ,visto que, a ordem das atividades na maioria 

das vezes não é perceptível pelo consumidor final (LOPES; BEZERRA, 2008).  

De acordo com Lopes e Bezerra (2008), um dos principais elementos que 

proporcionam o bom desenvolvimento de implantação de melhorias em um sistema é a gestão 

de processos. Essa metodologia contribui para melhoria dos processos e alcance de resultados 

com melhores perspectivas, além de exercer um papel importante para melhoria contínua dos 

processos, aumentando a eficiência dos mesmos, minimizando perdas e maximizando lucros. 

No entanto, para que seja possível o desenvolvimento e aplicação do gerenciamento de 

processo é necessário, primeiramente, conhecer os processos atuais em andamento na 

organização. Para isto é necessário realizar o mapeamento dos processos, que consiste na 

observação de todas as atividades desempenhadas em uma organização e como elas interagem 

(ALVAREZ, 2010).  

Silva e colaboradores (2009) relatam que entender e utilizar de maneira adequada a 

gestão por processos organizacionais proporciona resultados bastante úteis às organizações, 

pois eles possibilitam mudanças não só no modo como as tarefas são realizadas, mas também 

na visão da empresa como um todo, possibilitando a ampliação de uma visão departamental 

para uma visão sistêmica de todo o processo. 
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1.1  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A indústria de serviços possui um papel importante no sistema econômico atual. Os 

serviços são responsáveis por proporcionar grande parte do PIB mundial (CORRÊA; CAON, 

2016) e, conforme informações do SEBRAE (2018), o setor de serviços desponta como um 

grande gerador de investimentos e responsável pela maior fatia do PIB brasileiro. 

No momento atual, o consumo residencial, comercial e industrial de energia elétrica 

aumenta exponencialmente conforme os padrões da população, o acesso à tecnologia, a 

produção de bens materiais e serviços, que são consumidos em massa num processo que 

começa a ameaçar os limites naturais do planeta, gerando escassez de recursos fundamentais a 

estabilidade e o curso natural do ecossistema. No contexto do estudo, reservar os meios 

tradicionais de produção de energia (hidroelétrica, termoelétrica e nuclear) substituindo-as por 

fontes alternativas, como a energia solar fotovoltaica, são ações que além de utilizar um 

recurso infinito, com o decorrer de seu desenvolvimento poderá transformar essas fontes 

principais de hoje em fontes auxiliares de produção, que no futuro poderão ser utilizadas e/ou 

estocadas para momentos de urgência (SHAYANI et al, 2006). 

O setor elétrico no Brasil apresenta muitos desafios. Um dos principais diz respeito às 

mudanças nos regimes de chuvas, tendo em vista que 70% da energia do país origina-se de 

hidrelétricas. O que demonstra à necessidade de se diversificar as fontes de geração de 

energia. Por essa razão a energia solar fotovoltaica entra como aliada proporcionando maior 

capacidade de geração energética, com menor prejuízo ecológico (SEBRAE, 2017). 

Ainda de acordo com o SEBRAE (2017), energia solar fotovoltaica consiste em uma 

fonte de energia limpa e com potencial de exploração no Brasil muito superior aos países 

líderes na geração de energia solar.  

Tabela 1: Irradiação solar Km/m²/dia 

País Mínima Máxima Média Área (mil Km²) 

Alemanha 2,47 3,42 2,95 357,02 

França 2,47 4,52 3,49 543,97 

Espanha 3,29 5,07 4,18 504,97 

Brasil 4,25 6,75 5,50 8.515,77 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2017. 

A Tabela 1 ilustra a relação do potencial de geração entre os países líderes em geração 

de energia solar fotovoltaica e o nosso país. Dados do SEBRAE (2017), mostram que as 

maiores concentrações de sistemas solares fotovoltaicos estão instaladas na Alemanha, França 



18 
 

e Espanha, entretanto, o Brasil possui um enorme potencial de geração tanto devido a sua 

extensão territorial quanto a suas taxas de irradiação solar. 

A fonte solar no nosso país tem sido alvo de estímulos dentre eles a venda direta a 

consumidores os quais possuem permissão para gerarem energia fotovoltaica, bem como 

compensá-las, garantindo aos interessados abater a energia injetada na rede através da geração 

fotovoltaica daquela energia tradicional consumida, durante o período de medição 

(BEZERRA, 2018). 

Conforme Bezerra (2018), o financiamento voltado a projetos de energia solar 

fotovoltaica por diversas instituições financeiras, como o BNDES que incentiva por meio do 

programa INOVA ENERGIA, que consiste em uma linha de crédito voltada especialmente 

para o desenvolvimento de energia, a Caixa Econômica Federal por meio do Construcard, 

projeto voltado para aquisição de usinas solares por pessoas físicas incentivando a 

microprodução de energia residencial, o Banco do Nordeste do Brasil disponibiliza através do 

programa FNE verde, o incentivo para mini geração de energia fotovoltaica, também voltada 

para aquisição e instalação de sistemas em residências que desejam produzir sua própria 

energia. O Governo Federal, por meio do ProGD, busca ampliar a geração distribuída de 

energia elétrica com fontes renováveis em residências, instalações industriais e comerciais 

através de ações como a criação e expansão de linhas de crédito e financiamento de projetos 

de sistemas de geração distribuída e estímulos fiscais como a isenção do ICMS e PIS/Cofins 

da energia compensada. Esses incentivos financeiros e fiscais tornaram ainda mais atrativos o 

investimento nesse novo formato de geração de energia. 

As ações de Pesquisa e Desenvolvimento e a evolução tecnológica empregada aos 

painéis solares, por seus principais produtores mundiais, resultam nas constantes reduções de 

custos de produção, consequentemente, barateando sua produção. Entre 2012 e 2017 o preço 

médio do módulo fotovoltaico caiu 63,5%, paralelamente ocorreu um expressivo aumento nas 

importações de módulos que saltou de US$ 7,11 milhões para US$ 350,33 milhões em cinco 

anos além de incentivos fiscais e financeiros e ampliação de financiamentos contribuíram para 

o aumento do interesse dos consumidores em investir nessa fonte de geração de energia 

(BEZERRA, 2018).  

De acordo com Pereira et al. (2006), a irradiação mais baixa no Brasil é de 4.25 

kWh/m²/dia, medida no litoral de Santa Catarina, e a maior medida possui o valor de 6.75 

kWh/m²/dia, medida no norte da Bahia,  mantendo a faixa de irradiação entre 4.25 e 6.75 

kWh/m²/dia, logo a irradiação em qualquer região do território brasileiro é superior as dos 
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outros países que se destacam na geração como a Alemanha que possui uma faixa de 

irradiação entre 2,47 a 3,42 kWh/m²/dia. 

 

Figura 1: Intensidade de irradiação no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2015. 

 

Com base nas informações da Figura 1, constata-se que a região Nordeste é uma das 

que possuem o maior potencial de geração do Brasil e será a região mais contemplada nos 

investimentos previstos em função de seu elevado grau de competitividade nessa atividade 

(EPE, 2017). 

No mundo, segundo BNDES, as duas medidas mais utilizadas para promoção e 

geração de energia solar são o feed-in tariff e o net metering. A primeira tarifa é bastante 

utilizada na Europa, mais precisamente na Alemanha, também adotada no Japão. Consiste em 

pagamentos de tarifas, geralmente com valores acima das tarifas usuais de energia, pelas 

concessionárias de energia produzida pelas usinas solares, o custeio dessas tarifas é realizado 

pelo tesouro nacional dos referidos países ou rateado pelos consumidores da energia 

proveniente dos painéis solares. 

O modelo net metering, tem a finalidade de mediar à troca de energia entre as 

concessionárias de energia e os usuários de energia proveniente de fonte solar, consistem no 

acúmulo de créditos, quanto existe produção de energia acima daquela consumida pelo 

usuário, do mesmo modo os débitos são acumulados quando a geração é inferior ao consumo 
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no período de análise, que geralmente é na fase de contabilidade e faturamento das contas de 

energia, logo os ciclos vão gerando compensações entre períodos de superprodução e baixa 

produção, um período compensa o outro. Esse é o modelo regulado no Brasil pela Aneel 

através da resolução 482, de 17 de abril de 2012 (BNDES, 2014). 

Conforme exposto, aponta-se que o segmento de integração, comercialização, 

montagem e acompanhamento da geração de energia solar fotovoltaica estão cada vez mais 

competitivos, os quais abrangem desde estabelecimentos de grande porte até pequenos 

estabelecimentos que se especializam com foco no atendimento específico adequando suas 

praticas, garantindo sua clientela. Com base nas informações o presente trabalho vem 

responder: como o mapeamento e gerenciamento de processos podem melhorar o 

processo de comercialização de usinas solares fotovoltaicas na empresa estudada? 
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1.2  JUSTIFICATIVA 

 

A velocidade de mudanças, em diversos aspectos organizacionais, está cada vez mais 

aparente e isso ocorre por um motivo que afeta qualquer modalidade comercial. Deste modo, 

as empresas buscam aprimorar, além de seus produtos e serviços, suas atitudes estratégicas, 

nos diversos pontos de seus processos. Como a maioria das organizações, os estabelecimentos 

credenciados a prestar serviços de comercialização, montagem e acompanhamento da 

produção das usinas solares fotovoltaicas precisam aprimorar constantemente não só seus 

processos de prestação de serviços, mas também os processos que apoiam essas prestações.  

A gestão por processos envolve pesquisas, análises da situação atual, colaboração da 

equipe envolvida, investigação e comunicação constante. No setor de serviços, fatia de 

mercado que necessita incondicionalmente das habilidades profissionais das pessoas, as 

técnicas de mapeamento de processos devem ser aplicadas para apoiar e melhorar o fluxo do 

trabalho e o conhecimento entre os setores, que não conseguem seguir ou não possuem um 

processo estruturado e bem definido. 

O estudo favorecerá melhorias estabelecidas pelo mapeamento e gerenciamento de 

processos, através do diagnóstico do processo atual, identificação de inconformidades e 

possíveis aplicações de melhoria, garantindo maior agilidade, planejamento e controle das 

atividades da empresa, colaborando assim, para o alcance dos objetivos estratégicos da 

mesma. 

Através da possibilidade do diagnóstico dos processos atuais, será possível demonstrar 

as possíveis medidas que amenizem ou mitiguem determinados pontos no processo que 

afetam o nível de serviço prestado, devido às falhas relacionadas à realização dos processos 

atuais da organização dentro das devidas restrições de recursos envolvidos. 

Além da possibilidade de avaliação da infraestrutura de um setor crucial para uma 

empresa regional que se destacou devido aos seus diferenciais. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo principal do trabalho é mapear os processos da empresa verificando como 

se comportam atualmente, com a finalidade de diagnosticar pontos críticos que sejam 

passíveis de aplicações de melhoria, bem como apresentar alterações propostas ao processo, 

gerenciando e avaliando o resultado em relação às práticas adotadas anteriormente.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Este trabalho tem como objetivos específicos mapear os principais procedimentos 

relacionados às rotinas diárias de comercialização do setor delimitado, verificando como se 

comportam as atividades e suas respectivas dependências com os demais setores com o 

propósito de: 

 Identificar parâmetros nos processos realizados pelos colaboradores na 

execução de suas funções; 

 Identificar a comunicação entre os diversos setores e seus pontos críticos; 

 Identificar gargalos no processo; 

 Realizar propostas de melhorias para as disfunções identificadas com a 

finalidade de aperfeiçoar os processos e comunicação entre os setores; 

 Confeccionar os procedimentos inerentes ao processo. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo encontra-se estruturado em cinco seções. A primeira seção é 

dedicada aos tópicos introdutórios os quais envolvem a contextualização do tema bem como a 

justificativa e seus objetivos. Através dessas informações, segue-se para seção 2 que possui 

todo referencial teórico que embasa o presente estudo o qual é composto por cinco tópicos: 

sendo eles: Serviços; Processo; Organização por processos; gestão por processos; 

Mapeamento de processos e Procedimento operacional padrão. Prosseguindo tem-se a terceira 

seção a qual é constituída pela caracterização da pesquisa bem como suas etapas. 
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A quarta seção aborda os resultados e discussão discorrendo sobre a caracterização do 

local onde foi aplicada a ferramenta, a situação atual e as propostas de melhoria do processo. 

Por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais do estudo. 

 

Figura 2: Estrutura do trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Além das cinco seções apresentadas, o estudo é composto pelas referências 

bibliográficas consultadas, assim como seus respectivos apêndices e anexos os quais trazem o 

roteiro aplicado na entrevista, as questões aplicadas e documentos confeccionados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção apresenta uma revisão teórica sobre serviços, processos, mapeamento e 

gerenciamento de processos identificando o contexto de aplicação destes métodos e suas 

particularidades e métodos de implantação. 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

Contextualizar serviços não é uma tarefa tão simples quanto definir um produto 

manufaturado, Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) discorrem de forma direta e resumida que 

“serviços são atos, processos e atuações os quais podem ser oferecidos ou coproduzidos por 

uma organização ou por um indivíduo voltados a outra organização ou indivíduo.” Para 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), serviço consiste em uma experiência perecível, 

intangível, voltado a um consumidor onde este passa a realizar o papel do coprodutor daquele 

produto. 

 Os serviços possuem algumas características específicas que os diferenciam dos bens 

manufaturados. Essas características devem ser levadas em consideração, pois esclarecem 

melhor a definição do que seja um “serviço”, trazendo implicações para sua gestão. A 

comparação entre serviços e manufatura é particularmente importante para área de gestão de 

operações, devido à tradição existente na gestão de operações de manufatura Zeithaml, Bitner 

(2014) e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) salientam que produtos são objetos físicos, 

serviços, por sua vez, são conceitos traçados e disponibilizados com significativas 

características: a intangibilidade (os serviços são intangíveis por natureza, logo eles não 

podem ser manuseados pelo cliente como um produto manufaturado); a simultaneidade (no 

qual ele é consumido no mesmo momento em que é produzido, não gerando estoque); e 

perecibilidade (seu consumo deve ser imediato ou será perdido se não for utilizado); a 

participação do cliente no processo (em serviços o cliente que inicia o processo de produção, 

tornando-o parte indispensável para que o processo de produção); e a heterogeneidade (que 

adapta práticas gerais as necessidade especificas de cada cliente). 

 É válido ressaltar que as operações voltadas aos serviços não são específicas somente 

para o setor de serviços como ressalta Santos e colaboradores (2004), nas quais as atividades 

de serviço também podem ser percebidas nas empresas onde predominam a manufatura, mais 

precisamente, quase todas as empresas oferecem uma composição de bens e serviços, essa 
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associação culmina em uma expressão denominada “pacote” de serviços os quais são 

disponibilizados ao cliente. 

Para corroborar a importância que esse segmento carrega no nosso país, o setor de 

serviços é apontado como a parcela mais significativa da economia nacional, segundo o 

SEBRAE (2017), o setor de serviços, incluindo o comércio, é o setor com maior percentual de  

participação na economia brasileira. No terceiro trimestre de 2018 representou 73,1% do valor 

adicionado do PIB no Brasil. 

A disponibilidade de serviços pode ser analisada através da perspectiva da qualidade, 

conforme Campos (2014), “um serviço de qualidade é aquele que supre perfeitamente, de 

maneira confiável, de modo acessível, de forma segura e no tempo pré-determinado as 

necessidades do cliente”, portando devemos presumir o cliente como uma parcela 

fundamental no sistema de prestação de serviços. 

Situação esta compartilhada por Johnston e Clark (2011), que contextualizam serviço 

como uma sequência de passos em que ocorrem interações entre os prestadores e 

consumidores estando envolvidos neste meio os recursos físicos, bens, sistemas de apoio e 

informações do fornecedor os quais são oferecidos como soluções às demandas dos 

consumidores. 

A retenção do cliente nos serviços representa consequências positivas importantes para 

consolidação de uma empresa no segmento, a exemplo da estabilidade no faturamento em 

longo prazo, fidelização com o decorrer do tempo além da disposição a pagar mais pelo 

serviço prestado bem como proporcionar novas oportunidades, como a indicação feita pelo 

cliente retido a outros gerando potencial demanda para organização (FITZSIMMONS e 

FITZSIMMONS, 2014). 

 Nogueira (2008) salienta que apresentar um serviço diferenciado pode torná-lo único, 

ao somar um elemento ou especificidade que seja capaz de tornar o serviço singular o 

diferenciando do que é ofertado no mercado. A lucratividade, portanto, é fortemente 

influenciada pela forma como o serviço é administrado, logo, o aprimoramento contínuo dos 

processos associados ao serviço pode resultar na redução de custos e em aumento do número 

de vendas. De acordo com Corrêa e Caon (2016), detectar processos que não agregam valor e 

que buscam aumento de eficiência, pode contribuir para alterações nas propostas de 

estruturação de uma empresa mantendo o foco no cliente. 

 Gonçalves (2000) discorre que o cliente está no centro das organizações por processos 

e que o objetivo dessas empresas é oferecer mais valor ao cliente, de modo mais ágil e a um 
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custo menor. Além de fatores como estratégia, produtos e estrutura, os processos podem ser 

fonte de competências específicas que fazem diferença na concorrência entre empresas. 

 O sistema de operações de serviços pode ser dividido em duas partes, uma que tem 

contato direto com o cliente e outra que não tem. A parcela que possui contato direto com o 

cliente é comumente denominada na literatura de serviços como linha de frente. Nessa parte é 

onde ocorrem as interações cliente/empresa, que podem acontecer no contato pessoal ou no 

contato não pessoal. Na linha de frente é onde acontece o “encontro de serviço”, que é o 

período de tempo em que o cliente interage diretamente com o serviço. A parte que não tem 

contato com o cliente é chamada de retaguarda. Essas atividades servem para apoiar o 

processo de prestação do serviço, sendo que há pouco ou nenhum contato entre a organização 

e o cliente (CORRÊA; CAON, 2002). 

 Existe uma série de atividades importantes realizadas, sem que exista o contato direto 

com o cliente, proporcionando que as atividades, onde existe o contato com o cliente, sejam 

bem sucedidas. Quando o cliente recebe a visita do representante comercial ou da equipe 

técnica de montagem e monitoramento, ou retorna com algum questionamento para equipe 

técnica, essas atividades são consideradas como linha de frente, contudo existe um trabalho 

anterior para que o serviço seja efetuado, procedimentos de planejamento de equipe, projetos 

de engenharia, tributários, judiciais, fiscais e financeiros envolvidos que impactam 

significativamente e regulam toda a sequência de prestação. 

 

Figura 3: Atividades linha de frente e retaguarda 

 
Fonte: Adaptado de Corrêa; Caon, 2002. 
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A Figura 2 ilustra que as atividades de retaguarda proporcionam certo grau de 

estocagem dos recursos e possibilidade de avaliação de desempenho maior quando 

comparadas as atividades de linha de frente, contudo possuem o grau de iteração e intensidade 

da operação menor quando comparadas com as atividades de linha de frente (CORRÊA; 

CAON, 2002). 

 

2.2 O PROCESSO 

 

Os processos são considerados um conjunto de repetidas atividades sequenciais e 

inter-relacionadas, nele estão envolvidos pessoas, máquinas e equipamentos, procedimentos e 

informações as quais durante sua execução transformam entradas em saídas agregando valor 

ao bem e produzindo resultados para os clientes externos e internos da organização 

(OLIVEIRA, 2007). 

Rotondaro (2005) conceitua processos através de três perspectivas, as quais o autor 

considera como uma sequência de atividades organizadas que modificam as entradas dos 

fornecedores em saídas, com valor agregado a partir do processo, para os clientes ou um 

conjunto de fatores que geram um ou vários efeitos, ou ainda, uma atividade repleta de 

repetições que modificam entradas em saídas mensuráveis as quais a empresa precisa 

gerenciar e medir seus efeitos. 

Existe uma diferença proposta por Gonçalves (2000), entre processos voltados a 

serviços e processos voltados as manufaturas separadas em cinco vertentes: propriedade, 

fronteiras, prontos de controle, medições e ações corretivas. Em relação a sua propriedade, os 

processos voltados aos serviços tendem a ser mais imprecisos ou possuir vários operadores 

envolvidos simultaneamente, já os processos voltados à manufatura possuem, quase sempre, 

um foco bem definido. Quando se trata de fronteiras os processos de serviços possuem 

divisões com perspectivas bastante espalhadas, que não possuem uma definição clara ao 

contrário dos processos de manufatura, que possuem suas fronteiras claramente definidas. 

Quando se trata de pontos de controle, nos processos de serviço, este quase sempre não existe 

enquanto nos processos voltados a manufatura é estabelecida de modo claro e habitual. A 

respeito das medições os processos de serviços são difíceis de medir ao contrário dos 

processos de manufatura. Com relação às ações corretivas nos processos de serviço elas 

ocorrem conforme o processo ocorre já nos processos de manufatura ações preventivas são 

mais corriqueiras. 
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2.2.1 Classificação dos processos 

 

Gonçalves (2000) salienta que os processos podem pertencer a cinco modelos pré-

determinados como: fluxo de material, fluxo de trabalho, série de etapas, atividades 

coordenadas e mudança de estado. Com relação aos processos empresariais podem ser 

classificados conforme três categorias básicas, a Figura 3 ilustra essa divisão das três 

subdivisões quanto ao tipo e quanto à agregação de valor: 

 

Figura 4: Divisão dos processos 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2000. 

 

 PROCESSOS DE NEGÓCIOS: são descritos como aqueles em que os procedimentos 

e ações estão voltados à fabricação de produtos ou prestação de um serviço específico. 

Estes processos são considerados primários, pois incluem ações que proporcionam 

valor percebido para o cliente, contudo vale salientar que por se tratar de um processo 

de transformação na maioria das vezes são potenciais geradores de resíduos. 

 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: são os encarregados por proporcionar o 

funcionamento das muitas tarefas da organização garantindo um suporte para os 

processos de negócio na busca de um desempenho eficiente.  

 PROCESSOS GERENCIAIS: envolvem atividades de medição e ajuste de 

desempenho sua principal finalidade é centralizar o foco nos gerentes e nas suas 
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relações. Quanto ao tipo podem ser de direcionamento (definição de metas), de 

negociação (definição de preços com fornecedores) e de monitoração 

(acompanhamento do planejamento e orçamento) também dá apoio aos processos 

produtivos. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO POR PROCESSOS 

 

Com base nas informações apresentadas, surge o seguinte questionamento: como 

iniciar a análise das atividades. Nas organizações em que a estrutura funcional atua há muito 

tempo, já adotada como modelo tradicional, a mudança de visão parece radical, pois passamos 

de uma visão vertical da empresa para uma visão horizontal, essa mudança quando ocorre 

abruptamente não é bem recebida, principalmente pelo nível operacional das organizações 

(GONÇALVES, 2000). 

 

Figura 5: Fases de implantação da gestão por processos 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2000. 

 

A agregação de valor nos processos ocorre durante as atividades responsáveis pelo que 

podemos chamar de fase de transformação, onde as diversas variáveis atuam com foco em 

atingir valores percebidos pelos clientes, o gerenciamento de processos pode perceber 

atividades não exigidas pelo cliente e outras como transporte, armazenagem, preparação de 
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equipamento, esperas, que não precisariam existir. Nestes casos, as atividades que não 

agregam valor, e desde que não prejudique os atributos do bem desejado, podem ser 

eliminados para otimização do processo. 

 

2.4 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

A disposição das organizações não se modificou durante boa parte do século XX, onde 

seu foco principal voltava-se para dentro da própria organização, desprovida da visão geral, 

que contempla tanto o cenário interno da organização, mas também seu cenário externo, 

envolvendo todas as suas atividades. Por mais que as empresas possuam seus processos 

fluindo de forma horizontal elas possuem, na maioria das vezes, seu capital profissional 

disposto de modo vertical separado por setores e agrupados conforme semelhança de 

atividades proporcionando um fluxo de trabalho no qual as informações e ações passem de 

um setor para outro sem que ocorra uma interação, proporcionando um fluxo de trabalho 

frequentemente pouco ágil e plausível de erros recorrentes, retrabalho, gerando resíduos além 

do esperado e afastamento do foco no cliente (RADOS et al, 1998). 

 No momento atual muitas empresas se organizam através de processos. O que 

necessita de uma visão horizontal com indivíduos que produzam não só mais em uma 

determinada função, mas em um processo em que o foco principal está no cliente 

(HAMMER, 1998). Considerado um sistema, uma organização é pautada conforme o 

conjunto de processos que envolvem suas atividades. Identificar e mapear esses processos 

permitem a elaboração de planejamentos adequados, definição de responsabilidades e a 

utilização adequada dos recursos disponíveis (SCUCUGLIA, 2012). 

 

Comando e controle. Visão e comprometimento. 

Busca extrair o ótimo das partes de cada 

departamento. 

Busca extrair o ótimo do todo (sistema). 

Alto grau de segmentação de tarefas. Os processos são inter-relacionados. 

Todos os envolvidos são orientados por tarefas. A orientação é voltada para os clientes. 

Competição entre pessoas. Cooperação entre as equipes 

Decisões tomadas com base na hierarquia. Sociocracia. 

Controle externo sobre as pessoas. As equipes são auto gerenciáveis. 

Aplicação de treinamento. Aprendizado. 

Quadro 1: Estrutura funcional versus estrutura por gerenciamento de processos. 
Fonte: Adaptado de Rotondaro, 2005. 

 

O gerenciamento por processos está voltado ao conjunto de atividades de 

planejamento, direção e avaliação das atividades de uma organização com o propósito de 
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minimizar conflitos interpessoais e atender as necessidades e expectativas dos clientes 

externos e internos das empresas (OLIVEIRA, 2011). Estendendo a organização de modo 

sistêmico o gerenciamento de processos volta sua atenção para atender as necessidades e 

expectativas de todas as partes interessadas, mas principalmente do cliente (PAVANIE; 

SCUCUGLIA, 2011). Para Lopes e Bezerra (2008), a gestão por processos pode ser utilizada 

como base para melhoria contínua dos processos produtivos, ampliando os níveis de 

eficiência, reduzindo as perdas e consequentemente maximizando os lucros, dessa forma 

evidencia a necessidade de avaliar continuamente os processos organizacionais, como 

também melhorá-los continuamente ou ainda recriá-los devido às mudanças no contexto 

organizacional no qual a gestão é feita. 

 Este tipo de gestão faz com que a empresa seja gerenciada ao longo da cadeia de 

processos, com estes permeando cada departamento, seguindo o fluxo de agregação de valor, 

este gerenciamento deve estar voltado para as atividades que agregam valor ao longo da 

cadeia. 

 

Figura 6: Visão processual de uma organização 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2000. 

 

Hammer (1998) relata que uma empresa gerida por processos é capaz de projetar e 

mensurar cuidadosamente suas atividades gerando entendimento e responsabilidade dos 

colaboradores. 
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 Gerenciar uma empresa pelo ponto de vista dos processos representa um grande 

desafio quando se trata da gestão dos recursos humanos. Para Gonçalves (2000), a gestão por 

processos traz consigo desafios inéditos relacionados à complexidade, por exemplo, é 

relativamente explicitar a liderança de uma tarefa, por outro lado é muito mais difícil 

explicitar a liderança de um processo. 

 Para alcançar as melhorias necessárias para competitividade das organizações é 

necessário que essas atividades sejam observadas não só em termos de funções, 

departamentos e produtos, mas também nos seus processos-chave, pois para o autor o 

importante é o resultado do processo e não apenas das tarefas individuais. 

 A gestão por processos é embasada através de etapas, para sua correta aplicação e 

consequentes resultados satisfatórios. Medeiros et al (2013), elenca as etapas. 

 

Etapa 1 

São estudadas as bases para iniciar a gestão por 

processos, voltada ao entendimento de conceitos, os 

recursos envolvidos em cada processo e 

macroprocesso além da coleta de informações. 

Etapa 2 

Ocorre à definição do processo, será nesta etapa que 

serão detalhados os fluxos de cada sub processo, onde 

de fato ocorrerá o mapeamento de processos. 

Etapa 3 

Análise do processo, onde serão abordados e avaliados 

todos os pontos relevantes para resolução dos 

problemas. 

Etapa 4 

 

 

 

Confecção do plano de ação e aplicação das melhorias, 

análise e aprovação, posteriormente serão definidas as 

ferramentas de medição e avaliação. Os processos são 

avaliados através de indicadores nessa etapa. 

Quadro2: Etapas de estruturação da gestão por processos 
Fonte: Adaptado de Medeiros et al, 2013. 

 

2.5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

Para desenvolver a análise de processos é necessário primeiramente realizar o 

mapeamento de processos, que, segundo Pavani e Scucuglia (2011), está conectado com duas 

atividades: o estudo do trabalho (observação e verificação de informações ligadas á a 

execução do trabalho realizado) e compreensão do trabalho (a partir das informações 

levantadas, busca-se compreender suas particularidades e entender sua existência). 

 A visão dos processos proporciona vantagens com destaque para atenção aos clientes, 

melhorando a administração e integração entre as partes envolvidas nas atividades, assim 

como facilitar a implementação de mudanças difíceis de serem implementadas ou novos 

sistemas de gerenciamento (GONÇALVES, 2000). 



33 
 

2.5.1 Mapeamento utilizando a metodologia BPMN 

 

As técnicas de mapeamento de processos proporcionam uma visão ampla do fluxo de 

trabalho e a compreensão de sua relação com cada recurso organizacional, sua finalidade é 

representar cada etapa que agrega ou não valor ao produto ou serviço. Existem várias técnicas 

voltadas para realização do mapeamento de processos nas organizações, entre elas está o 

fluxograma. Por meio desta ferramenta torna-se possível ilustrar os vários fatores e variáveis 

que acontecem no sistema, os fluxos de informações associados ao processo e as unidades 

organizacionais envolvidas (OLIVEIRA, 2011). Algumas das vantagens comentadas por 

Pavani e Scucuglia (2011) são o simples e objetivo entendimento que essa ferramenta 

possibilita além da sua facilidade de aplicação, pois sua aplicação varia de processos simples 

a processos complexos auxiliando fortemente na identificação de falhas permitindo fácil 

compreensão do processo.  

A metodologia de mapeamento de processos BPMN (Business Process Mnagement 

Notation) é utilizada para aperfeiçoar a utilização de Tecnologia da Informação para 

identificar, desenhar, redesenhar, executar o processo redesenhado, documentar, medir e 

monitorar os processos com a finalidade de buscar facilidades de comunicação entre as partes 

envolvidas, mapeando os processos e definindo os envolvidos, proporcionando a cada 

departamento entenda onde começa e termina suas atribuições em cada etapa do processo 

(BALDAM, 2008). 

A metodologia BPMN não só estabelece os processos através de seus representantes, 

como máquinas, pessoas, tarefas e sistemas, como também inclui decisões de custos, consumo 

de recursos e tempo, proporcionando uma simulação mais correta em todos os cenários 

envolvidos permitindo uma avaliação dos possíveis cenários (SMITH; FINGAR, 2007). Além 

disso, esta metodologia apresenta características necessárias para modelagem de um processo, 

simbologias padronizadas, as correções podem ser realizadas facilmente além de serem 

integradas com as informações e banco de dados e sistemas (BALMAN, 2008). 

Dentre as técnicas de mapeamento, os fluxogramas consistem em um conjunto simples 

de símbolos voltados para operações, decisões e outros elementos do processo. Segundo Cury 

(2009), inicia-se o processo com a comunicação dos objetivos do trabalho e seu método de 

realização, após isso deve ser feito a coleta de dados através de entrevistas com os envolvidos 

no processo que será mapeado, com os dados coletados são realizados os fluxogramas e sua 

análise critica do fluxograma atual, observando as oportunidades de melhoria e determinando 
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as alterações necessárias, finalmente deve ser elaborado um relatório de análise com as 

condições existentes e recomendações e posterior apresentação visual dos resultados 

alcançados, o Quadro 3, ilustra algumas ações que podem ser tomadas na construção de um 

fluxograma. 

 

Nome Utilização  

Evento de início 

Ilustra o início de um processo, que pode ocorrer por 

uma série de motivos como o aguardo da ocorrência 

de um evento para iniciar. 

Evento de fim 
Ilustra o fim do fluxo de um processo, este podendo 

ter mais de um fim. 

Atividades 

Representa uma ação no fluxo do processo, esse 

podendo ser executado manualmente ou com auxilio 

de um sistema ou próprio sistema. 

Subprocesso 
Ilustra um conjunto de atividades lógicas com um 

propósito. 

Decisões 
Simboliza pontos de convergência e divergências do 

fluxo do processo. 

Quadro 3: Ações tomadas na confecção de um fluxograma. 
Fonte: Adaptado de OMG, 2008. 

 

Para Oliveira (2011), a realização do fluxograma inicia-se com a identificação, seleção 

e conhecimento do método a ser utilizado e da unidade organizacional em que será realizado o 

trabalho, em sequência realiza-se um estudo da viabilidade das alternativas definindo seus 

cursos e benefícios após faz-se a coleta de dados e análise da situação atual de cada processo 

apontando as melhorias possíveis, na fase seguinte, deve ser feito o delineamento e 

estruturação do novo sistema, por fim o autor soma as fases de treinamento e testes para uma 

implementação correta do novo sistema; 

Os autores Pavani e Scucuglia (2011), elencam quatro etapas para se elaborar um 

fluxograma, dando início ao processo através da coleta de dados com os profissionais 

envolvidos da organização por meio do acompanhamento direto através da observação direta 

e entrevistas e workshops estruturados com os profissionais envolvidos. 

 

2.6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Nos processos associados a serviços, como afirma Gonçalves (2000), a coleta de 

informações que proporcionem o desenvolvimento de indicadores relacionados aos processos 

envolvidos não pode ser comparada a coleta de informações referente a produtos 

manufaturados, principalmente devido as suas características. Os serviços podem possuir 
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vários operadores agindo simultaneamente, logo um único analista não consegue analisar as 

duas atividades para gerar dados conclusivos, em relação as suas fronteiras, elas não possuem 

uma delimitação clara, seus pontos de controle quase sempre não existem, os processos 

relacionados aos serviços são difíceis de serem medidos (GONÇALVES, 2000). 

 Seguindo as premissas elencadas por Cury (2009), após delimitar, através das análises 

propostas por Oliveira (2011), foi possível delimitar o macroprocesso a ser estudado, assim 

como realizar análises individuais. Após escolher compreender e redesenhar o processo em 

questão para que o mesmo possa ser seguido, acompanhado e aperfeiçoado, fez-se necessário 

realizar a padronização dos processos reformulados.  

 Através dessas premissas, é necessário a confecção de um manual, que aborda por 

completo todas as atividades na comercialização das usinas solares fotovoltaicas, nele abrange 

todas as sequências e operações que ocorrem, os sistemas, passos e comandos que devem ser 

seguidos. Com base no manual, todos os envolvidos possuem o passo-a-passo do processo. 

Essa medida tomada não só enfatiza ainda mais a transição de uma estrutura funcional para 

uma estrutura voltada aos processos, enfatizando o aprendizado e tornando as equipes auto 

gerenciáveis (ROTONDARO, 2005). 

Padronizar objetiva não somente eliminar desperdícios seja eles de materiais ou de 

tempo, ou minimizar o fluxo de informações necessárias para realização das atividades que 

compõem o processo, mas também  minimizar a necessidade de controle e coordenação para 

realização desse conjunto de atividades (CURY, 2009). 

O procedimento operacional padrão consiste em uma das ferramentas auxiliares da 

padronização que auxiliam no andamento das tarefas, garantindo que elas sejam realizadas de 

acordo com as diretrizes pré-estabelecidas. Conforme se trata de um documento para 

realização de treinamento e execução de tarefas contendo a descrição das atividades de um 

processo de modo detalhado e sequencial. Seguindo essas premissas, o procedimento 

operacional padrão deve conter, de modo mais simplificado possível, todas as informações 

necessárias para que a atividade seja desempenhada de modo eficiente (BARBOSA, 2005). 

Os procedimentos operacionais podem ser divididos em dois seguimentos específicos, 

eles podem ser desenvolvidos como forma de solucionar alguma questão ou situações 

específicas em determinadas fases de um processo, como forma de garantir a adequada 

realização dessas atividades, principalmente naquelas onde a segurança é imprescindível, ou 

procedimentos gerais, os quais são desenvolvidos de maneira constante pelo colaborador 

(CAMPOS, 2014). 
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Ainda de acordo com Campos (2014), as vantagens de se utilizar procedimentos 

operacionais é proporcionar ao colaborador o conhecimento do real objetivo de suas 

atividades de modo que seu desempenho adequado possa auxiliar na correção de disfunções 

no andamento dessas atividades, contribuindo assim para eficiência de seu trabalho. 

Conforme Cury (2009), cada empresa possui seus macroprocessos, por isso, as 

divisões dos subprocessos devem ser realizadas individualmente, ainda de acordo com o autor 

existem três passos universais para que seja implantada a padronização de maneira eficiente 

são eles: a escolha do processo, a compreensão do processo e o redesenho do processo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este tópico explana a caracterização da pesquisa e as etapas de realização das 

atividades durante o estudo. 

 Averiguar a conformidade das operações de linha de frente e retaguarda do processo 

de comercialização de usinas solares da empresa estudada, propor melhorias bem como a 

realização do procedimento operacional padrão é o foco principal desse estudo, as não 

conformidades documentadas tem como finalidade descrever as características predominantes 

no processo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Conforme Gil (2008), este estudo pode ser caracterizado, em relação aos objetivos, 

como pesquisa aplicada definindo com maior precisão o problema levantado com base na 

aquisição de dados para análise e sugestões de melhoria, em relação à abordagem como quali-

quantitativa, pois são coletadas informações referentes aos dados de organizações 

relacionadas ao seu sistema de processos, com o intuito de quantificar o grau de eficiência 

através da aplicação do mapeamento e análise dos dados obtidos utilizando procedimentos 

sistemáticos.  

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa é caracterizada como estudo de caso 

com o objetivo de analisar uma situação específica proporcionando amplo conhecimento 

sobre o tema, e levantamento de campo, caracterizado pela coleta de dados nas organizações 

envolvidas no estudo através de questionamentos diretos aos envolvidos. Procede-se a 

solicitação de informações de uma quantidade significativa de dados acerca do problema 

estudado para, posteriormente, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados (GIL, 2008). 

Os meios utilizados para realizar a pesquisa a qual se destina este estudo estão 

elencados na Figura 6, tem por inicio a coleta de dados através da observação direta, 

entrevistas com os envolvidos no processo e aplicação de questionários, em sequência os 

dados serão analisados, as atividades predominantes serão mapeadas e por fim serão 

elaboradas as propostas de melhorias. 
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Conforme relato de Oliveira (2011), a entrevista é a técnica mais recomendável para 

levantamento de informações, é possível por meio dela, conhecer mais profundamente sobre 

determinado assunto, situação, problema ou fenômeno. 

O questionário pode ser um instrumento que possibilita substancial ganho de tempo, 

no que se refere ao levantamento de informações, pois pode ser distribuído em um curto 

espaço de tempo e posteriormente recolhido e tabulado (OLIVEIRA, 2011).  

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa compreendeu o desenvolvimento de sete etapas, estas descritas na figura...: 

Figura 7: Etapas de elaboração da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Para construção do mapeamento do processo na empresa estudada foram utilizadas as 

técnicas propostas por Oliveira (2011), estas técnicas estão exemplificadas no Quadro 3, o 

qual aborda todos os estágios de elaboração, as suas descrições, assim como os recursos 

coletados ou confeccionados para construção do mapeamento. 
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Estágios  Descrição  Recurso utilizado 

Identificação, Seleção e 

Conhecimento. 

Detectar os métodos utilizados, a unidade do 

processo que será realizado o trabalho bem 

como a procura pelos conhecimentos para 

desenvolvê-lo. 

Levantamento bibliográfico, 

observação direta dos processos 

pelo participante. 

Levantamento da 

situação atual e 

listagem dos dados do 

processo e elaboração 

dos fluxogramas. 

Neste estágio são coletados os dados 

necessários e analisado a situação atual do 

processo por fim são elaborados os 

fluxogramas dos processos atuais. 

Através de entrevistas com as 

gerências e envolvidos nos 

processos, bem como a observação 

direta. 

Análise do fluxograma Realização descritiva da situação atual do 

processo e apontamento das falhas 

diagnosticadas e sugestões de melhoria. 

Reunião com gerência e 

colaboradores. 

Esboço e estruturação 

do novo processo e 

validação dos dados 

De acordo com as modificações elaboradas 

no estágio anterior são estruturados os novos 

processos e validação formal de cada 

atividade . 

Acompanhamento das novas 

medidas e elaboração de 

indicadores. 

Quadro 4: etapas para elaboração do mapeamento de processos 
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2011. 

 

 

Todas as etapas do mapeamento foram acompanhadas in loco com a finalidade de 

analisar as atividades que se sucediam, desde quando a proposta é enviada ao cliente até a 

comunicação do prazo de chegada da usina. 

O objetivo do estudo é analisar os processos de linha de frente e retaguarda voltados 

ao apoio à comercialização, o projeto da usina, o planejamento das equipes de montagem, 

pedido de material junto à fornecedora, encadeamentos fiscais, pendências financeiras, 

Recursos Humanos das usinas solares fotovoltaicas pela empresa em questão a fim de que 

eles se tornem mais coesos e inter-relacionados, proporcionando maior agilidade na entrega 

das usinas ao cliente. 

A confecção do fluxograma foi realizada através do software desenvolvido pela 

empresa BIZAGI, ele fornece uma modelagem descritiva, analítica e de execução de 

processos de negócio utilizando a notação BPMN (Business Process Modeling Notation) 

permitindo representar todas as atividades internas de um processo de forma que o mesmo 

possa ser analisado. As notações são formadas por um conjunto de imagens que são dispostas 

em forma de um diagrama de representação dos processos, deste modo, ilustrando seu real 

funcionamento. 

A escolha da ferramenta se deu devido à simplicidade e intuitividade da plataforma, 

por possuir notação padrão BPMN e por ser uma ferramenta gratuita e em português. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CENÁRIO 

 

A empresa analisada atua no desenvolvimento e projetos de cunho energético a mais 

de 10 anos no município de Mossoró-RN, com execução de obras de infraestrutura elétrica e 

civil no Nordeste brasileiro, atuando mais ativamente nos estados do Rio Grande do Norte, 

Cerará, Paraíba, conta com uma equipe de 43 funcionários distribuída entre funcionários 

mensalistas, intermitentes e prestadores de serviço terceirizados. Seus principais serviços são: 

distribuição de energia, iluminação pública, instalações elétricas, painéis e quadros elétricos, 

sistemas de proteção contra descargas elétricas (SPDA), subestações elétricas, aluguel e 

manutenção de grupos geradores além de comercialização, montagem e manutenção de usinas 

solares, subdivididos entre o setor privado e licitações. Segundo os vários critérios que 

definem tanto legislativamente quanto por parte das instituições financeiras oficiais e órgãos 

representativos do setor, podemos classificar a organização estudada como uma Empresa de 

Pequeno Porte-EPP. Conforme o SEBRAE (2019), quanto ao fato de números de 

empregados, as empresas que atuam no ramo de comércio e serviços que possuem de 10 até 

49 pessoas ocupadas é considerada uma EPP. A informação exata sobre sua receita bruta não 

foi repassada pela empresa em questão, por questões confidenciais, contudo ela se encontra na 

faixa elencada conforme o BNDES (2018) na categoria EPP, pois o órgão classifica empresas 

que possuem Receita Operacional Anual Bruta entre R$ 1.2000.000,00 ate R$ 10.500.000,00. 

Por configurar-se como uma empresa de pequeno porte, uma das principais 

características consiste na forte influência e participação direta dos sócios gerentes em todos 

os processos de decisão. Atualmente existem dois sócios na organização, os mesmos 

assumem a liderança da empresa, apesar de existir uma coesão na tomada de decisões um 

deles é voltado para tomada de decisões em projetos desenvolvidos pelo setor de engenharia, 

autorizando, acompanhando e aprovando todos os projetos que são elaborados pela equipe 

técnica, esse é responsável pela gestão operacional da empresa, a segunda gerência é voltada 

para esfera administrativa, orientando e aprovando despesas financeiras, fiscais e rotinas 

administrativas, acompanhamento de licitações da empresa. Em relação à comercialização das 

usinas solares fotovoltaicas existe uma gestão conjunta entre as duas gerências, pois é 

necessário um esforço conjunto para adequar as características de cada cliente. 
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A equipe operacional compreende 65,11% do quadro de funcionários, os demais 

colaboradores são subdivididos em equipe de projetos, compras, comercial, fiscal, financeiro, 

Recursos Humanos e pós-vendas, a Tabela 2 mostra a quantidade de funcionário por setor. 

 

Tabela 2: Funcionários por setor da empresa 

Setor Quantidade 

Operacional 29 

Comercial 3 

Financeiro 1 

Fiscal 1 

Recursos Humanos 1 

Projetos 4 

Pós-vendas 1 

Gerência 2 

Serviços gerais 1 

Compras 1 

                             Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A missão da empresa é oferecer soluções de engenharia com qualidade, eficiência, que 

garanta satisfação do cliente boas condições de trabalho aos colaboradores e lucratividade a 

empresa. Sua visão é de ser uma empresa que traga orgulho a clientes e colaboradores, por 

sua eficiência e tecnologia em soluções de energia. 

 

Figura 8: Organograma geral da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Apesar de atuar há mais de dez anos no ramo de infraestrutura elétrica e civil, a 

empresa expressou interesse para geração e manutenção de energias renováveis dentre elas e 

energia solar fotovoltaica. O Gráfico 1, ilustra o crescimento dos serviços de cunho elétrico na 

empresa, este sofreu aumento na ordem de 53% entre o terceiro trimestre de 2016 e 2018, 

destacando-se em comparação aos demais serviços prestados pela empresa estudada.  

 

Gráfico 1: Serviços prestados por ano na empresa 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

No segmento elétrico da empresa, destaca-se o crescimento da comercialização de 

usinas solares, no ano de 2016, período em que a empresa iniciou por meio da procura de 

parcerias com fornecedores e aquisição das licenças e autorizações, a comercialização das 

usinas na região, neste primeiro ano de atividade, basicamente terceiro trimestre de 2016, não 

ocorreu à comercialização das usinas, contudo, toda equipe estava envolvida para adequar os 

processos da empresa para essa nova modalidade. No ano de 2017, a empresa já estava 

legalizada e se tornou parceira de uma importante empresa do ramo energético no Brasil e no 

mundo, através dessa parceria a empresa recebeu os direitos de comercialização de seu 

material, montagem e manutenção, vale salientar que nestes dois primeiros anos, a 

comercialização era realizada por apenas um representante comercial com o apoio direto das 

diretorias administrativa e operacional não só por ser uma atividade completamente nova na 

empresa, mas também se buscava compreender todos os passos necessários a essa atividade, 

neste ano a comercialização já era responsável por 19% das obras referentes ao setor elétrico 

da empresa. No ano de 2018, o processo de comercialização já estava maturado na empresa 
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representando, como ilustra o Gráfico 2, 67% do total de obras relacionadas ao setor elétrico 

como ilustra o Gráfico 2.  

  

Gráfico 2: Crescimento da energia solar na empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Essas informações demonstram a evolução e o grau de importância que o processo de 

comercialização das usinas solares representa para empresa atualmente. Dessa forma, 

embasados em todas essas informações, foi decidido delimitar a área de estudo voltada para 

os processos de comercialização assim como aqueles que apoiam a comercialização das 

usinas. 

Podemos definir a delimitação do estudo como um sistema que, o qual consiste em um 

conjunto de partes integrantes e interdependentes que em conjunto  formam e unificam todas 

as suas atividades com a finalidade de atingir objetivo/missão proposto pela empresa, todo 

sistema possui seus objetivos, suas entradas, processos de transformação, suas saídas 

(resultados), seus sistemas de controle e avaliação bem como seus sistemas de realimentação. 

A partir do momento que um processo não proporciona e/ou não está de acordo com os 

objetivos de uma organização faz-se necessário o estudo e confecção de um novo processo 

que esteja alinhado aos objetivos da empresa. 

Para alinhar as atividades presentes no processo com o objetivos/missão da empresa 

estudada, a Figura 8 demonstra o sistema onde ela está inserida e que é necessário 

correlacionar e levar em consideração vários fatores que influenciam em seu resultado, 

restringindo essa situação para a comercialização das usinas solares fotovoltaicas, os fatores 
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que influenciam a atuação da empresa no setor, atualmente, é o crescente fluxo de 

informações necessário a todos os envolvidos no processo.  

 

Figura 8: Processos de apoio da empresa estudada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A Figura 8 ilustra os envolvidos direta e indiretamente no processo que culmina na 

entrega da usina solar ao cliente. Nos primeiros dois anos de comercialização, grande parte 

das propostas firmadas pela empresa foram realizadas na região de Mossoró, contudo, a 

inserção de novos concorrentes no mercado local forçou a empresa a ampliar seus horizontes 

de atendimento, o primeiro passo foi ampliar a equipe comercial através da contratação de 

mais dois colaboradores, investindo também numa frota exclusiva para o setor comercial. 

Por outro lado, a equipe de suporte a comercialização compostas pelo setor de projetos 

e engenharia, fiscal, financeiro e de Recursos Humanos permaneceu a mesma não sofrendo 

alteração de quadro.  

 

4.2 DELINEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

A escolha específica foi apoiada através do estudo preliminar das informações 

coletadas e de entrevistas informais com os sócios e profissionais envolvidos no processo 

visando não só delimitar a área de estudo, mas também levantar o modo de como as tarefas 
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são realizadas na prática e identificar possíveis pontos nos processos passíveis de aplicação de 

melhorias. 

 Seguindo as etapas propostas evidenciadas na metodologia deste estudo, para 

elaboração do mapeamento do processo, a primeira fase consistiu na captura de informações, 

através da análise de um conjunto de dados, capazes de caracterizar o sistema de 

comercialização das usinas solares fotovoltaicas, detalhando o funcionamento do serviço e 

identificando as variáveis que interferem em seu funcionamento. Foram analisadas as 

diretrizes atuais de funcionamento, as normas e condutas da empresa assim como a 

observação de todo o processo em todos os setores envolvidos. O levantamento da situação 

atual é necessário para que seja verificado como ocorrem os processos atuais com a finalidade 

de se obter todas as especificações necessárias para detalhar o processo. 

 Os processos de negócio, com foco na delimitação deste trabalho, se iniciam a partir 

da identificação da demanda. Que podem ocorrer através de visitas a estabelecimentos em 

potencial, indicações realizadas por clientes que já adquiriram a usina e através do próprio 

deslocamento do cliente até a empresa, esse primeiro contato ainda pode ocorrer por e-mail, 

telefone ou por mensagens de aplicativo. Após esse primeiro contato, caso não seja 

fisicamente, o representante comercial marca a primeira visita física ao cliente, nesta primeira 

visita é explanado todo portfólio da empresa, suas parcerias, produtos e características, além 

buscar as primeiras informações referentes ao cliente, nesta primeira fase a coleta de 

informações se restringe a documentações associadas ao consumo energético e documentos 

pessoais para compor a primeira proposta orçamentária. 

 Ainda nesta primeira conversa, identifica-se o perfil do cliente, se ele é pessoa física 

ou jurídica, o porte da empresa, qual a modalidade de consumo de energia perante a 

concessionária. É com base nesse perfil, juntamente com a coleta de informações de consumo 

mensal, características do possível local de instalação que o representante comercial da 

empresa consegue elaborar a primeira proposta orçamentária, ainda nesta primeira reunião, é 

informada uma data preliminar para envio da proposta e uma segunda reunião entre cliente e 

representante. Outra importante etapa dessa primeira visita é a coleta de imagens 

tridimensionais da região onde se pretende instalar a usina.  

A partir da coleta de informações, ocorre a modelagem e tratamento em softwares, que 

cruzam as coordenadas geográficas e imagens captadas pelo equipamento, calculando a 

incidência anual de radiação na região sobre o local da possível instalação. Aliado a 

formulação da média anual de consumo conforme faturas anteriores do cliente que serão 

montadas a capacidade de geração da usina, a quantidade de painéis solares, inversores, 



46 
 

estruturas de apoio e demais componentes associados e principalmente o retorno do 

investimento, pois a usina tem uma vida útil, em média, de 25 anos, e só ao término do 

financiamento a usina solar passará a proporcionar lucro ao cliente. Essa fase pode demorar 

de uma semana a duas semanas conforme as características de cada cliente e as demandas de 

cada representante. 

 Após essa primeira visita, o plano de voo é salvo em uma pasta com o nome 

reconhecido pelo representante comercial, o mesmo elabora o projeto e tratamento das 

imagens para ser anexada a proposta de orçamento, é nessa fase que também é criada uma 

pasta virtual onde serão inseridas as documentações digitalizadas do cliente.  

 Com a primeira proposta elaborada, na segunda visita com o potencial cliente acontece 

a demonstração do resultado do plano de voo, se o local de instalação é viável e irá gerar 

energia para suprir suas necessidades, comunicar o tempo de retorno do investimento, bem 

como os materiais e estruturas que irá adquirir. Caso a proposta seja aceita e o contrato for 

assinado o passo seguinte é a forma de pagamento da usina. Conforme levantado durante a 

pesquisa, esse pagamento pode ocorrer através de recursos próprios ou se será através de 

financiamento, este podendo ser parcial ou total. Identificando a modalidade de pagamento e, 

conforme as características de cada cliente inicia-se o processo de acompanhamento do 

financiamento da usina. Conforme analisado junto ao setor comercial, grande parcela dos 

contratos firmados é por meio de financiamento, sendo eles distribuídos entre financiamentos 

parciais e totais. 

Algumas modificações podem ocorrer na confecção da primeira proposta orçamentária 

como o pedido do cliente para aumentar a taxa de geração da usina, pois o mesmo deseja 

ampliar suas instalações ou adicionar equipamentos elétricos em sua residência, ou deseja 

mudar o local de instalação da usina, ou exige uma mudança de titularidade, na qual a usina 

irá gerar em um endereço, mas a compensação vai ser em outro local, esses são alguns 

exemplos que surgem durante a construção da proposta inicial, cada modificação exige a 

confecção de uma nova proposta, ás vezes até outra visita ao novo endereço para realização 

do plano de voo, demandando um maior tempo de resposta do representante comercial. 
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Gráfico 3: Percentual acumulado de financiamento das usinas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

O Gráfico 3 ilustra que da totalidade de usinas comercializadas 69% são integralmente 

financiadas, contudo, o processo de liberação do financiamento pode se tornar demorado e 

demanda uma coleta de informações bem mais detalhadas referentes ao cliente, seja este 

pessoa física ou jurídica. O processo de financiamento é acompanhado e auxiliado pelo 

representante comercial da empresa, o mesmo auxilia nas coletas de informações e 

documentação exigida pelas instituições e orientação ao cliente como medida para acelerar o 

processo de liberação, além de ser o elo entre cliente e empresa. 

 Outro importante passo, após a assinatura do contrato, é requisitar as demais 

documentações necessárias para dar continuidade ao processo. São solicitados ao cliente 

vários documentos referentes ao proprietário da nova usina bem como a documentação do 

local de instalação e dos endereços que deseje a compensação de energia.  

 Com o contrato assinado é realizado o cadastro da nova obra no sistema da empresa, 

esse procedimento é realizado pelo colaborador responsável pelo setor fiscal da organização, 

no cadastramento dessa nova obra é associado um número e um código, no sistema também 

são inseridos todos os dados referentes à obra, nesse caso as informações contidas no contrato 

e todas as informações cadastrais, pois cada uma possui uma característica distinta, após 

cadastrar a obra, o setor fiscal é realiza o cadastro do comissionamento do representante 

comercial, esse comissionamento é subdividido. O representante comercial apenas recebe 

comissionamento do valor referente à prestação do serviço pela empresa, o valor referente ao 

material da usina solar, que é fornecido integralmente pela empresa fornecedora, este não 

incide comissionamento. Logo é necessário que se informe ao setor fiscal o valor total da 

usina bem como o valor individual do material e da prestação do serviço para que seja 
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realizado o comissionamento. Após cadastrar a obra a pasta virtual do cliente é renomeada 

com a numeração disponibilizada pelo sistema assim como é criada uma pasta física na qual 

serão arquivados os documentos físicos do cliente. 

 Com a obra cadastrada, as informações são repassadas para o setor de projetos para 

que seja acrescentada na programação a “medição da usina” que consiste no projeto de 

engenharia propriamente dito, contendo todos os cálculos e medidas além de conferir se a 

estrutura previamente selecionada pelo representante comercial irá suportar a estrutura, 

reforçar a média de geração anual da usina, emissão da anotação de responsabilidade técnica-

ART, e o mais importante são o cadastramento e liberação da nova usina solar perante a 

concessionária de energia do estado, o que demanda toda documentação e que ela esteja 

válida e possua todos os registros ativos. Esse passo varia conforme a demanda de projetos 

listados no setor.  

 Estando o projeto elaborado e devidamente registrado e liberado pela concessionária, 

as informações técnicas são repassadas novamente para o representante comercial para que 

seja solicitado o material perante a fornecedora, esta confirma o recebimento e envia a sua 

programação de entrega, contudo o material apenas é liberado após o pagamento integral da 

usina, caso esse pagamento não seja efetuado, é necessário esperar a nova programação, nesse 

passo são também geradas as notas fiscais de serviço pelo setor fiscal. 

 O setor comercial comunica ao setor financeiro sobre o pedido do material e informa a 

previsão de chegada da nota para pagamento assim como em referência ao valor da prestação 

do serviço. O espaço de tempo entre a assinatura do contrato e a chegada do material para 

instalação dependerá de todos os passos apontados anteriormente, todos esses fatores 

influenciam no prazo de entrega. 

 Através da previsão de chegada da nova usina, o setor comercial informa ao setor de 

projetos, que é responsável por selecionar a equipe que realizará a montagem da usina, 

agendar a equipe de montagem, bem como informa ao setor fiscal para protocolar todos os 

trâmites fiscais e cadastro da matricula do CEI (Cadastro Específico no INSS) referente à 

obra, para cada nova obra é necessário realizar a inscrição do cadastro, e enviá-lo ao setor de 

Recursos Humanos para posterior apontamento e cadastro da obra e do CEI no seu software 

de apoio. 

 Seguindo o cronograma, aliado ao acompanhado da observação direta do processo, foi 

aplicado um questionário com cada envolvido no processo de comercialização das usinas 

solares por meio de um formulário online, o questionário possui a finalidade de reforçar e 

apoiar na identificação de pontos que necessitem de melhoria ou modificações. 
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No questionário buscou-se harmonizar as informações recebidas, comparando as 

respostas apresentadas pelos profissionais envolvidos e pelos sócios buscando identificar e 

reforçar pontos críticos observados diretamente e desenvolver possíveis propostas de 

melhorias mais alinhadas com o objetivo da empresa. 

Com base nas observações diretas, entrevistas e no questionário aplicado nos setores 

foi possível elaborar o fluxograma atual do processo de comercialização de usinas solares 

fotovoltaicas. A Figura 10 demonstra o processo em fluxograma padrão o qual salienta todas 

as iterações entre as operações de linha de frente, realizadas principalmente pelo setor 

comercial da empresa, bem como as operações de retaguarda, realizada pelos setores fiscal, 

projetos, financeiro e recursos humanos. 
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Figura 10: Fluxograma geral do processo atual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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O fluxo do processo atual não aparenta ser eficiente, conforme as informações obtidas 

durante o estudo, esse fato foi corroborado através das entrevistas e respostas ao questionário 

aplicado. Foi detectada uma forte estrutura funcional que apresenta um alto grau de 

segmentação de tarefas bem como todos os envolvidos são orientados por tarefas. Os 

principais entraves visualizados por meio do acompanhamento direto do processo estão 

relacionados à coleta e armazenagem das documentações necessárias, outro ponto levantado 

através das respostas ao formulário e entrevistas consiste na deficiência no fluxo de 

informações e comunicação das ações tomadas durante o processo que afetam ou são pré-

requisitos para que se inicie a atividade seguinte como mostra o Gráfico 4. 

Gráfico 4: Percentual de inconformidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 As primeiras inconformidades foram identificadas logo no início do acompanhamento, 

conforme a Figura 11 pôde-se perceber que inexiste uma padronização para coleta e 

armazenagem dos documentos. Assim, cada representante comercial possui sua pasta de 

arquivos compartilhados, onde as informações dos clientes são salvas conforme conveniência 

individual, dificultando a inter-relação e o conhecimento das informações de modo claro por 

todos os envolvidos, logo os planos de voo e documentos digitalizados, os quais são de 

utilização tanto do setor comercial quanto do setor de projetos e fiscal são difíceis de serem 

identificadas pelos demais profissionais que utilizam os dados em comum. A coleta de dados 

é outro fator que mereceu destaque durante a fase de levantamento da situação atual, várias 

documentações não são adquiridas ou são adquiridas parcialmente por parte do setor 

comercial dificultando gerando tanto retrabalho quanto atrasando o andamento das atividades. 
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Figura 11: inconformidades na construção da proposta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 Outro ponto que vale ser salientado é o compartilhamento das informações referentes 

aos valores das usinas solares, é de responsabilidade do setor comercial através dos seus 

representantes calcularem o valor total da usina bem como os valores em separado do material 

e do serviço que será prestado, esses valores compõem a proposta para o cliente, além das 

respectivas datas de vencimento das notas de pedido de material e de mão-de-obra, conforme 

as respostas do questionário esses valores, logo o cadastro do comissionamento no sistema 

fica impossibilitado, os tramites fiscais afetando também o setor financeiro, pois sem os 

respectivos valores e datas de pagamento o mesmo fica impossibilitado de efetuar o 

acompanhamento, pagamento e cobranças. 

 Em relação ao setor fiscal, a Figura 12 mostra que o cadastro da obra,  

comissionamento do representante comercial e do CEI são passos que alteram completamente 

o ritmo de serviço do profissional do setor, pois o mesmo está envolvido não só na 

comercialização das usinas solares, mas também em outros processos concomitantes da 

empresa. 

 



53 
 

Figura 12: inconformidades no cadastro da obra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 A Figura 13, salienta as inconformidades detectadas na seção de planejamento das 

equipes dizem respeito ao modo como é gerado o CEI de cada projeto, eles são gerados assim 

que o contrato entre cliente e empresa é assinado, desse modo, qualquer proveniente atraso 

que ocorra na entrega da usina irá gerar ações desnecessárias, de responsabilidade do setor de 

Recursos Humanos, relacionadas ao preenchimento da não movimentação da obra no mês, 

aumentando a carga de trabalho para o profissional do setor. No setor financeiro, nesta etapa 

do processo, as inconformidades detectadas são relacionadas ao agendamento dos pagamentos 

das usinas solares, se o mesmo não for agendado corretamente, a programação inicial, 

realizada pela fornecedora, será modificada, devido a esse fator, as usinas que forem pagas em 

atraso só entrarão na próxima programação atrasando a entrega do material. Esse fato atinge 

também o setor comercial o qual terá que comunicar e reagendar a data de chegada com o 

cliente. 
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Figura 13: Inconformidades no planejamento da equipe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Todos esses fatores influenciam no espaço de tempo entre assinatura do contrato e 

chegada da usina solar. Quando um processo apresenta deficiências, as interferências devem 

ser realizadas considerando alguns aspectos gerais como a finalidade do processo 

reformulado, se o intuito é eliminar as deficiência ou adaptar o processo existente conforme as 

deficiências encontradas, o local das alterações, quanto aos próprios objetivos das 

reformulações em termos de recursos humanos, treinamentos ou reestruturações, financeiros, 

materiais ou equipamentos, pois por melhor que o processo de intervenção seja, podem existir 
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condições específicas em cada organização que impedem de serem efetivamente aplicados, 

esses fatores podem esbarrar também sobre a aceitação dos envolvidos no processo, pois sem 

o apoio e colaboração da equipe, os resultados esperados após a modificação podem não surtir 

os efeitos desejados. As organizações onde a estrutura funcional está atuando há bastante 

tempo à mudança da visão vertical para visão horizontal, quando ocorre abruptamente, não é 

bem percebida pelos profissionais envolvidos. 

Ao final da análise da situação atual deve-se dispor dos fluxogramas detalhados, 

conhecer as politicas e diretrizes da empresa, conhecer os documentos e formulários 

utilizados atualmente e principalmente a aprovação pelos usuários para iniciar o delineamento 

e estruturação do novo sistema. 

 

4.3 DELINEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCESSO 

 

A finalidade desta fase é estruturar e definir o processo que será implantado, 

estabelecendo clara e adequadamente as políticas em que serão baseados o novo processo e a 

organização que será necessária para que ele seja operado de modo eficiente. Levando em 

consideração o relacionamento entre as áreas envolvidas como sistema bem como estabelecer 

os procedimentos básicos de cada área de modo isolado. Ao definir todos os pontos 

necessários para análise e formulação do novo processo, estimar o tempo e recursos 

necessários ao projeto bem como implantar o novo processo. 

 Existem, contudo, uma série de especificidades que devem ser levadas em 

consideração na estruturação do novo processo, considerar e analisar cada uma delas, 

associando-as a situações específicas e disponibilidade da empresa analisada de disponibilizar 

meios e recursos para modificar ou aperfeiçoar determinados padrões no processo de 

implantação, pode determinar a eficiência e eficácia dessas modificações no sistema, 

proporcionando ao processo modificado maiores chances de atingir os objetivos iniciais, esses 

aspectos estão ilustrados no Quadro 5. 

 

 

Simplicidade 
O processo se torna mais eficaz e eficiente alcançando 

os objetivos propostos de modo mais simplificado. 

Economicidade 
Alcançar os objetivos proposto da maneira mais 

econômica possível. 

Flexibilidade 

Elaborar o novo processo de modo flexível para que 

seja capaz de adaptarem-se as mudanças que 

eventualmente possam ocorrer. 
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Produtividade 
O sistema torna-se mais eficiente à medida que 

apresenta acréscimos de produtividade. 

Aceitabilidade 

O sistema torna-se mais eficaz e eficiente à medida 

que é aceito pela totalidade de seus membros 

envolvidos criando condições mais favoráveis de 

trabalho. 

Racionalidade 

O sistema torna-se mais eficaz e eficiente à medida 

que a estrutura de apoio e procedimentos é coerente e 

indispensável ao objetivo proposto. 

Quadro 5: Aspectos para implantar novo processo 
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2011. 

 

Foi realizada uma reunião com as respectivas diretorias e profissionais envolvidos, na 

qual foi abordada a análise do fluxograma atual, explicitando as falhas apontadas durante o 

processo. Através dessa exposição foi possível coletar as opiniões dos participantes sobre os 

pontos abordados. A Figura 14 ilustra o procedimento reformulado da construção da proposta. 

 

 

Figura 14: Construção da proposta reformulada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 As reestruturações no processo de comercialização das usinas solares foram realizadas 

seguindo os aspectos necessários para implantar o novo processo. Conforme expresso pela 

diretoria, nenhuma alteração no quadro de funcionários ou ferramenta/equipamento foi 

autorizada pela gestão da empresa de imediato, seguindo essa recomendação e buscando 

melhorar a sequência de atividades com a finalidade de gerar valor agregado para o cliente 
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mantendo a mesma equipe de trabalho, modificando o processo atual, para uma estrutura que 

seja voltada para o gerenciamento de processos. 

As principais modificações ocorreram no sequenciamento das atividades associadas às 

responsabilidades de cada setor, com a finalidade de enfatizar a visão e comprometimento de 

todos os envolvidos neste processo. O setor comercial da empresa, composto por seus 

representantes comerciais, será responsável por boa parcela das atividades no processo 

reformulado principalmente no quesito inter-relacionamento e comunicação entre os setores, 

logo além das atividades iniciais de coletas de informações, os registros dos clientes, cadastro 

das obras e comissionamento sobre as vendas estarão sob sua responsabilidade, desafogando 

os colaboradores da área fiscal e de projetos, os quais terão acesso imediato às informações 

coletadas, cabendo a eles retornarem os respectivos prazos de entrega, mantendo-os sempre 

atualizados, a Figura 15 representa as reestruturações do cadastro da obra. 

 

Figura 15: Cadastro da obra reformulado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 Com as principais inconformidades detectadas na fase inicial do processo serão 

confeccionadas uma lista de checagem, a qual os representantes comerciais deverão seguir na 
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primeira visita ao cliente, por meio dele será possível acompanhar as solicitações das 

documentações necessárias assim como a coleta das imagens através do plano de voo, do 

questionamento ao cliente sobre localidades secundárias com possibilidade de instalação, o 

objetivo dessas duas medidas iniciais é reduzir o tempo de coleta das informações iniciais e 

custos relacionados ao deslocamento e retrabalho do representante comercial, essas medidas 

possuem o objetivo de reduzir o tempo de confecção da proposta inicial. 

 

Figura 16: Planejamento da equipe reformulado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 A terceira modificação proposta no processo, conforme a Figura 16, será a unificação 

da base de dados necessária para o andamento das atividades de todos os setores, por meio da 

padronização de todos os dados compartilhado no processo, as quais serão de acesso a todos. 

Através dessa padronização todas as informações serão salvas em local de conhecimento de 

todos seguindo um padrão universal para empresa, essa nova medida visa ampliar a 
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cooperação entre os envolvidos, desse modo, o envio de informações de setor para setor não 

será mais necessário, cabendo apenas à comunicação. 

 A Figura 17 ilustra o processo reformulado de comercialização das usinas solares 

fotovoltaicas.  

Figura 17: Fluxograma geral com processo de mudanças 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Esta reformulação possui o propósito de reduzir tempos entre as atividades 

culminando em redução do tempo total de pedido da usina solar proporcionando ao cliente 

menor tempo de espera. 

 

4.3.1 Acompanhamento das novas medidas 

 

 Com a finalidade de deixar o processo o mais adaptável possível, bem como amenizar 

a necessidade de constantes treinamentos da equipe foi elaborado um manual com todos os 

procedimentos e etapas constantes no processo, assim todos os envolvidos poderão estudar e 

aperfeiçoar constantemente o mesmo. 

Foi anexado ao trabalho, um fragmento do manual contendo o procedimento para 

Criação e cadastramento de CEI exemplificando como o manual foi construído. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo principal mapear os processos de negócio voltados à 

comercialização de usinas solares fotovoltaicas de uma empresa de pequeno porte atuante no 

ramo de serviços de engenharia civil e elétrica na cidade de Mossoró-RN, a partir disso, 

identificando pontos no processo passíveis de aplicação de melhoria, essas propostas foram 

realizadas através do redesenho de seus processos com a finalidade de conduzir as atividades 

analisadas e modificadas em sintonia com a missão e os objetivos da empresa. 

 Após a análise da situação atual, foi detectada a enorme influência que a comunicação 

entre os envolvidos nos processo pode impactar no tempo de entrega da usina, foi detectada 

também a má distribuição de atividades, as quais somente podem ser realizadas com auxílio 

de informações emanadas por outro setor envolvido no processo. Diante disso, a delineação 

do novo processo veio como alternativa para reduzir as falhas no processo para que o mesmo 

tenha como resultado a redução de tempo de entrega da usina ao cliente e que o mesmo sofra 

menos alterações de prazo. 

 É válido salientar que o conhecimento do processo atual, análise das atividades 

presentes nele e propostas de modificações com base nas observações diretas, entrevistas e 

questionários com os envolvidos, foram aplicados diretamente ao processo em 

funcionamento, logo todas as ações e modificações propostas neste estudo foram aplicadas 

diretamente ao processo. 

 Com base nos resultados espera-se que as sugestões de melhoria do processo sejam 

capazes de proporcionar a empresa evolução na fluidez das informações, agilidade na 

aquisição das documentações, essas imprescindíveis para andamento das atividades, 

redistribuição de atividades por semelhança e facilidade de realização, melhoria na 

administração dos seus recursos físicos, humanos e financeiros, melhoria na automação dos 

colaboradores, redução do retrabalho aumentando a padronização e aperfeiçoamento, 

reduzindo assim, os tempos de execução de algumas atividades chaves no processo. Espera-

se, portanto, que a organização tende a gerar bons frutos através do mapeamento 

gerenciamento e padronização de seus processos, pois essa ferramenta, além de propiciar a 

empresa à visualização de todos os seus pontos, permite identificar atividades que necessitam 

ser modificadas ou melhoradas com a finalidade de aumentar a desempenho do 

empreendimento e principalmente garantir maiores possibilidades de geração de satisfação de 

seus clientes. 
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 Dessa forma, espera-se que a empresa, objeto deste estudo aplique essa metodologia 

não só no processo de comercialização das usinas solares fotovoltaicas, mas também nas suas 

demais atividades, como forma de aumentar sua competitividade através de melhores práticas. 

 Pode-se destacar como barreiras ao estudo a impossibilidade de contato com os 

clientes impossibilitando a confecção e cruzamento de parâmetros capazes de apoiar e 

reforçar as medidas tomadas, assim como confeccionar parâmetros de comparação entre o 

processo atual e o modificado. Outra barreira que pode ser salientada durante a realização do 

estudo diz respeito à resistência, em determinados pontos do processo, dos colaboradores do 

setor comercial em adaptarem-se as novas atividades que lhes foram modificadas, a partir 

dessa barreira que foi analisada a possibilidade de confecção do manual, assim todos poderão 

consulta-lo e aperfeiçoá-lo. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a análise entre o processo 

anteriormente praticado e o novo processo reformulado em relação ao tempo de chegada das 

usinas assim como o mapeamento de gerenciamento dos demais processos desenvolvidos pela 

organização. Bem como avaliar a visão a partir do cliente dos processos da empresa em 

questão. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Quais as atividades realizadas em seu trabalho? 

2) Essas atividades possuem prazo especifico? 

3) Quais os documentos necessários para realização das suas atividades? 

4) Qual o objetivo desse processo? 

5) Suas atividades dependem de uma atividade de outro setor? 

6) Quais são as entradas de suas atividades? 

7) Quais são as saídas de suas atividades? 

8) Quais os recursos necessários à realização das atividades? 

9) Existem restrições que impedem a realização das suas atividades, quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A – PROCEDIMENTO PARA CADASTRO DE CLIENTES E OBRAS. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

ANEXO B – IMAGENS QUESTIONÁRIO VIRTUAL APLICADO. 

 

 
 

 
 



 
 

 


