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RESUMO 

Com este trabalho pretendeu-se estudar o Sistema de Medic;ao do Desempenho 

(lndicadores) adotado pela Diretoria Regional do Parana da ECT - Empresa 

Brasileira de Correios e Telegrafos, analisar os principais aspectos que dificultam 

a implantac;ao sistematizada deste modele e proper soluc;oes alinhadas a cultura 

e as particularidades da Regional. 0 desenvolvimento desta monografia permitiu 

acompanhar, atraves de observac;ao e consulta a manuais e procedimentos 

internes, o processo de elaborac;ao do Planejamento Regional, que e urn 

desdobramento do Planejamento Estrategico da ECT. 0 foco do trabalho foi a 

concepc;ao dos indicadores no ambito da Regional do Parana e, desta forma, 

utilizou-se tres formas de analise. A primeira tratou da coerencia conceitual, 

verificando a concordancia do modele com a teoria. A segunda abordou urn 

acompanhamento empirico de quatro meses de gestae dos indicadores e 

reunioes gerenciais, comparando o modele adotado com a revisao te6rica. E a 

terceira avaliou o sistema Plano de Trabalho Regional e suas funcionalidades. 

Como resultado conclui-se que o sistema de gestae por indicadores da DRIPR 

requer melhorias e adaptac;oes no que se refere a metodologia e aplicabilidade 

adotada. 
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1 INTRODUCAO 

A decada de 90 foi marcada pelo avango tecnol6gico e surgimento da 

internet. Este cenario propiciou a inter-relagao mundial e, a partir disto, o seculo 

XX conheceu o que chamamos de globalizagao. Diante da concorrencia que 

ultrapassava fronteiras nacionais e das mudangas em alta velocidade, as 

organizagoes se viram pressionadas a pensar e agir estrategicamente. 

Esta nova postura preconizou que nao existem espagos para improvises e 

arranjos. A competitividade se tornou a razao de ser da sobrevivencia empresarial 

por meio de competencia, criatividade, flexibilidade, velocidade, cultura de 

mudanga e trabalho em equipe. lndividualmente estas caracterlsticas tambem se 

tornaram essenciais para a garantia da empregabilidade. 

Diante disto, os indicadores de desempenho passaram a ter urn papel 

muito importante e, neste contexte, a administragao, tanto publica como privada, 

atualmente necessita de agilidades e respostas rapidas. A compreensao do 

ambiente de neg6cio s6 e posslvel por meio da utilizagao de filtros e a analise das 

informagoes se torna mais complexa e exige para as organizagoes o investimento 

em profissionais com urn conhecimento cientrfico. 

Pode-se supor o exemplo: urn administrador publico de uma instituigao 

federal nao possui o devido controle gerencial que lhe cabe, pois tern sob sua 

responsabilidade a gestao de uma regiao geografica extensa e de urn volume 

grande de informagoes. Para auxilia-lo em suas decisoes, ele utiliza os 

indicadores de desempenho que considera como fundamentais para uma boa 

administragao. Mas, o estabelecimento destes indicadores ocorre de maneira 

despadronizada, sem analises e fundamentagoes cientificas e sem o alinhamento 

as estrategias de neg6cio dessa organizagao. 

0 modele de gestao de desempenho exposto acima tende ao insucesso, 

porque os indicadores de desempenho, assim como em uma analise bern 

fundamentada em preceitos cientrficos, devem levar em consideragao cuidados 

especiais, tanto na sua construgao como na sua utilizagao. Pode-se dizer que 

indicadores bern construldos e com caletas de dados bern realizadas geram 

conclusoes certas, bern como indicadores mal construldos e caletas de dados mal 
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realizadas levam a tomadas de decisao erradas, o que impacta no desempenho 

geral de qualquer organizac;ao. 

Desta forma, para a construc;ao de indicadores sempre existe urn volume 

de dados que devem ser coletados e que podem desvendar alguns segredos e 

levar a uma boa administrac;ao. A analise de dados deve considerar as relac;oes 

existentes entre as variaveis pesquisadas, ou seja, pode-se descobrir meios mais 

simples para resolver determinados problemas, de tal modo que, supondo que 

existam duas variaveis fortemente correlacionadas, onde pode-se identificar a 

causa e o efeito que leva essas variaveis a ter determinados valores, pode-se 

realizar urn plano de ac;ao em determinada variavel causal e melhorar o seu 

desempenho. 

Outra observac;ao a ser feita e que neste modele de analise se pode 

verificar como essa variavel se comporta no tempo e no espac;o, ou seja, uma 

serie no tempo pode levar a conclus6es de que em uma determinada epoca 

existe uma grande influencia nos dados ou identificar que o espac;o geografico de 

uma determinada regiao impacta em mau desempenho dos dados e, diante 

destas analises, realizar urn trabalho pontual preventive. Para isto e fundamental 

que a construc;ao de indicadores da organizac;ao seja projetada com a devida 

integrac;ao entre eles. 

Tais explanac;oes demonstram que a gestae de desempenho e essencial 

ao planejamento e controle dos processes organizacionais, porque possibilitam o 

estabelecimento de metas quantificadas e o seu desdobramento por toda a 

organizac;ao. Pode-se perceber que a analise dos indicadores de desempenho 

auxilia na construc;ao de diagn6sticos, nas analises criticas e na tomada de 

decisao ocorra de forma mais segura e assertiva. E este tipo de posicionamento 

organizacional e fundamental a sobrevida e competitividade no mercado 

globalizado destes tempos. 

1.1 TEMA DE PESQUISA 

E certo que os modelos de gestae atuais preconizam que suas praticas 

sejam baseadas em resultados e uma das formas de mensura-los e atraves da 

criac;ao e acompanhamento de indicadores. Mas, a definic;ao nos demonstra que 
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e importante que a concep<;ao destes indicadores ocorra de forma hierarquizada, 

ou seja, em ambitos estrategico, tatico e operacional. 

Na maioria das organiza<;oes, entretanto, os criterios para a aloca<;ao dos 

indicadores no nivel adequado ainda sao, em muitos casos, obscures e o 

acompanhamento peri6dico de indicadores mal construidos pode comprometer os 

resultados organizacionais. 

E comum encontrar a alta dire<;ao monitorando urn grande numero de 

indicadores puramente operacionais e a existencia de redundancias entre os 

niveis. Desta forma, o excesso de indicadores em nivel estrategico pode impactar 

a efetividade da gestae organizacional. 

Para que problemas tais nao ocorram, as organiza<;oes devem, em seu 

planejamento, aplicar metodologias de alinhamento dos indicadores do primeiro 

nivel a estrategia, e que o desdobramento para o segundo e terceiro niveis 

preserve esse alinhamento. 

1.2 PROBLEMA DE PESQU ISA 

0 planejamento anual da Diretoria Regional do Parana da Empresa 

Brasileira de Correios e Telegrafos e responsavel por definir OS indicadores de 

sua gestae de desempenho, porem estes indicadores nao apresentam 

hierarquiza<;ao e inter-rela<;ao definidas e o seu acompanhamento nao ocorre de 

maneira efetiva e sistematizada. Em 2009 foram criados 378 indicadores, em 

2008 este numero era 536 e, em 2007, 559. 

1.3 CENARIO DE PESQUISA 

A pesquisa ocorreu no primeiro e inicio do segundo semestre de 2009, na 

Diretoria Regional dos Correios do Parana. 

A primeira etapa teve como foco o acompanhamento das reunioes 

estrategicas de alta dire<;ao e das formas de gestae de desempenho adotados 

pela empresa. 

A segunda etapa ocorreu com o levantamento de dados no Sistema do 

Plano de Trabalho Regional a Regional do Parana e analise das metodologias e 



padr6es de trabalho para a criac;ao dos indicadores, formulas, metodos de 

levantamento e informac;6es geradas a partir dos dados coletados para a 

tomada de decisao. 
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A avaliac;ao deste contexte foi embasada nas teorias acerca do tema e 

possibilitou que se chegasse a conclusao e a recomendac;ao deste estudo. 

1.4 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.4.1 0BJETIVO GERAL 

Proper Sistema de lndicadores para a Diretoria Regional do Parana da 

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. 

1.4.2 0BJETIVOS ESPECiFICOS 

./ Avaliar as necessidades e objetivos do Sistema de lndicadores 

administrativos da DR-PR; 

./ Proper um Sistema de lndicadores Administrativos para a DR-PR; 

./ Proper um projeto de implantac;ao do Sistema de lndicadores 

Administrativos para a DR-PR. 

1.5 RELEVANCIA DO ESTUDO 

A medic;ao do desempenho de maneira confiavel, agile objetiva se tornou 

um fator essencial de sucesso nas organizac;6es que seguem rumo a excelemcia 

no que tange, especialmente, as necessidades dos gestores em dispor de 

informac;oes confiaveis, de forma agil, para a tomada de decisao, alem de auxiliar 

na demonstrac;ao de transparencia da gestae. 

Segundo Menezes (2003), medir o desempenho envolve a determinac;ao 

de um conjunto de indicadores relatives a organizac;ao, e as suas partic;oes 

(processes, divis6es, departamentos, sec;ao, etc.), processes ou mesmo 

atividades, as quais devem refletir o desempenho de cada nfvel mensurado. 

Entretanto, se esses indicadores nao apresentarem um vfnculo com a estrategia 

da corporac;ao, serao apenas mais um indicador cuja relevancia pode ser 
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questionada. Dessa forma, fica clara a necessidade de que os niveis inferiores de 

mensuragao estejam perfeitamente alinhados a estrategia corporativa como forma 

de garantir o sucesso da organizagao. 

Assim, a gestae baseada em urn sistema de medigao do desempenho 

proporciona essencialmente aos gestores uma tomada de decisao efetiva e agil 

em urn ambiente de rapidas mudangas. Desse modo, permite o alinhamento das 

pessoas integrantes da organizagao por meio da comunicagao das estrategias em 

termos mensuraveis. 

Entretanto, para que a medigao se torne realmente parte integrante do 

sistema de gestae de uma organizagao, algumas etapas devem ser consideradas 

em sua constituigao: coleta, processamento e avaliagao. A coleta envolve a 

geragao dos dados necessaries para fornecer a informagao. 0 processamento 

abrange as atividades de armazenamento, representagao e transmissao de 

dados. A avaliagao dos dados e realizada de forma a gerar informag6es para a 

tomada de decisao. A consecugao destas etapas permite a organizagao uma 

gestae estrategica dentro da metodologia do PDCA (Plan, Do, Check, Action). 
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2 REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 A ORGANIZA<;AO ORIENTADA PARA PROPOSITOS 

0 grande objetivo das organizag6es humanas e atender as necessidades 

do ser humane na sua luta pela sobrevivencia na terra, ou seja, seja a 

organizac;ao com ou sem fins lucrativos, pode-se dizer que todas elas sao 

"propositadas" ou "orientadas para prop6sitos", razao que torn a seus processes 

de produgao de bens ou servigos uma atividade propositada conjunta de seus 

membros. 

Mas, a caracteristica de prop6sito varia de maneira bastante ampla, 

estendendo-se da otimizac;ao agressiva a manutengao passiva do status quo, o 

que quer dizer: 

./ Otimizagao agressiva e a empresa que melhora continuamente e de 

forma rapida; 

./ Manutengao passiva do status quo e a empresa que fica esperando 

as coisas acontecerem. 

Segundo Campos (1996) em sua obra "Controle da Qualidade Total", o 

mundo esta passando por uma fase de mudangas que trazem ameagas cada vez 

maiores a sobrevivencia das empresas em todo o mundo, pelos mais variados 

motives. 

Essa e a condigao caracteristica da era em que vivemos: empresas ate 

en tao inabalaveis pod em, devido a rapid as mudangas, ter a sua sobrevivencia 

ameagada. Por esse motive, a preocupagao atual da administragao das empresas 

e desenvolver sistemas administrativos suficientemente fortes e ageis, de forma a 

garantir a sobrevivencia destas organizag6es. 

Mas, o que realmente garante a sobrevivencia das empresas e a sua 

competitividade. Antigamente pensava-se que o salario baixo, ou a proximidade 

da materia-prima, ou mesmo os recursos energeticos seriam o suficiente para 

garantir a vantagem competitiva. 
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Hoje fica cada vez mais clara que o componente conhecimento 

fundamentado em urn sistema bern definido de informag5es e o fator principal na 

garantia da competitividade, permitindo: 

./ Captar as necessidades dos clientes; 

./ Pesquisar e desenvolver novas produtos e/ou servigos que melhor 

se adaptem aquelas necessidades; 

./ Pesquisar e desenvolver novas processos que garantam melhor 

qualidade de conformidade a custos mais baixos; 

./ Gerenciar sistemas administrativos quem conduzam a uma melhor 

produtividade; 

./ Comercializar a dar assistencia tecnica ao cliente. 

Ja Oliveira (1992), em sua obra "Pianejamento estrategico", trata do 

assunto com referenda a forma de chegar a situagao pretendida, considerando 

importante que o executivo tenha sempre em mente a satisfagao do que chama 

de grupos significativos: clientes, acionistas, colaboradores e sociedade, que 

cooperam para assegurar a existencia continua da empresa. 

2.2 AVALIAf;AO DE DESEMPENHO 

Segundo Valle (2008), avaliar significa estabelecer a valia ou o merito de 

algo. No caso das organizag5es, · a avaliagao e focada na sua estrutura 

sociotecnica, existindo dois tipos de avaliagao a ser consideradas: 

./ Avaliag5es ap6s a execugao da atividade: aviagao final; 

./ Avaliag5es em paralelo com a execugao da atividade: avaliagao 

permanente. 

Ambas tern como referencia algum modelo, mas este nem sempre e 

explicitado. Lideres carismaticos ou ditadores, por exemplo, nao precisam deixar 

clara seu modelo de avaliagao: julgam a partir de suas percepg5es. Nem por isto 

este tipo de avaliagao deixa de ser fruto de urn dado campo de quest5es e de 

dados pontos de vista, ou seja, de uma representagao da realidade que, segundo 

Kant e a Fenomenologia contemporanea, sera sempre uma construgao e nao 

uma descrigao factual, neutra e inquestionavel. Numa avaliagao formal, ao 
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contrario, faz-se conhecer, com o minima de ambiguidades possfvel, o modelo 

que reune e formaliza as informagoes disponiveis e adequadas sabre o 

desempenho de urn sistema sociotecnico. 

Todo modelo de avaliagao, quer subjacente, quer explicito, possui pelo 

menos urn criteria, que e, segundo o dicionario Houaiss, "uma norma de 

confronto, avaliagao e escolha". 

Os criterios, e nem tantos os indicadores, sao os fundamentos adotados 

para a avaliagao e a tomada de decisao. 0 fil6sofo J. Habermas distingue os 

criterios segundo o mundo ao qual eles se referem. No mundo objetivo, valem os 

criterios cognitivos (verdade, objetividade). No mundo social, os criterios eticos e 

politicos (conformidade com normas legais e marais). No mundo subjetivo, os 

criterios esteticos e pessoais (autenticidade, expressividade). 

Na pratica, frequentemente as organizagoes se deparam com situagoes nas 

quais os objetivos conflitantes a levam a urn dilema, por isto, a Teoria da Decisao 

vern se preocupando em criar metodos multicriterios cuja vertente americana faz 

com que cada criteria seja representado por uma fungao de utilidade marginal, em 

seguida uma forma qualquer de agregagao (que pode ser uma fungao 

matematica) ira sintetiza-los num unico criteria. A escola europeia da Teoria da 

Decisao e mais rigorosa e nela as preferencias sao modeladas a partir de 

relagoes binarias com subordinagao. Seu mais importante autor, B. Roy, definiu 

que uma familia coerente de criterios deve obedecer a tres condigoes: 

../ Ser exaustiva (nao esquecer nenhuma dimensao importante do 

problema); 

../ Ser coesa (o papel isolado de urn criteria e compativel com seu 

papel no conjunto de criterios); 

../ Nao ser redundante (nenhum de seus criterios e dispensavel). 

Desta forma, a partir destes conceitos pode-se compreender o papel dos 

indicadores no modelo de avaliagao: cabe a eles traduzir (ao contrario do que se 

diz, nao necessariamente com uma expressao matematica) os criterios que os 

autores do modelo julgaram adequados para a avaliagao e posterior tomada de 

decisoes. 
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2.3 CARACTERIZANDO OS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Ha atualmente inumeras publicac;oes que tratam acerca do assunto com 

designac;oes diversas, tais como: indicadores da qualidade, medidas de 

desempenho, taxas de melhoria, entre outras. Sem entrar no merito de eventuais 

diferenc;as conceituais que possam existir entre elas, este estudo abordara o 

significado de indicador de desempenho, por parecer mais alinhado ao modele de 

gestae que permeia a estrutura desta monografia. 

As caracterlsticas que descrevem urn indicador de desempenho sao: 

./ Uma relac;ao matematica que resulta em uma medida quantitativa; 

./ A identificac;ao do estado de uma determinada estrategia, ou 

partic;ao (processes, divisoes, departamentos, sec;ao, etc.), de uma organizac;ao e 

de seus efeitos; 

./ Associac;ao a metas e referenciais; e 

./ Possibilidade de identificac;ao de tendencias. 

Com base nessas caracterlsticas, urn indicador de desempenho pode ser 

definido como "uma relac;ao matematica que mensura atributos de urn 

determinado processo ou de seus efeitos, com o objetivo de se comparar com 

metas preestabelecidas, referenciais e determinar tendencias". 

Fica impllcito que a utilizac;ao de indicadores de desempenho pressupoe o 

que medir, bern como o referencial numerico para sua comparac;ao. 

A FNQ define indicador como: 

"[ ... ] compreendem os dados que quantificam as entradas (recursos ou 

insumos), os processes, as saldas (produtos), o desempenho de fornecedores e a 

satisfac;ao das partes interessadas". (CRITERIOS DE ECELENCIA FNQ 2009, p. 

45) 

Segundo Valle (2008), indicadores sao procedimentos ou regras que 

associam praticas sociotecnicas a escalas, que descrevem hierarquias ou ordens 

de preferencia nos estados do mundo. As escalas nada mais sao do que 

conjuntos ordenados de todos os valores que as praticas em questao podem, a 

priori, possuir. Elas podem traduzir aspectos como: nlvel de desempenho e 

classes de equivalencia, ou seja, podem determinar se o resultado quanto 
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maior/menor melhor e se dois resultados sao equivalentes ou estao na mesma 

classe. 

As praticas sociotecnicas de uma organizac;ao podem ser demonstradas por 

meio de suas praticas, como por exemplo: o numero de defeitos de urn objeto 

produzido. A contagem desta pratica devera ocorrer de forma padronizada por 

meio de metodos pre-definidos, pessoas capacitadas e instrumentos adequados 

de modo que o seu resultado seja expresso em uma escala de valores, e 

ordenados segundo os padroes daquele processo. Os manuais da qualidade sao 

os documentos que definem os padroes organizacionais. 

De qualquer forma, a utilizac;ao isolada de medidas de desempenho nao 

significa absolutamente nada. E impossivel afirmar que "cinco mil toneladas de 

ac;o produzidas" e urn born resultado ou nao, tudo depende das finalidades do 

processo da estrategia da organizac;ao, do prec;o e do volume de sucatas, etc., ou 

seja, dos criterios e preferencias definidos e adotados. 

A Figura 01 demonstra que a utilizac;ao de indicadores pode denotar as 

diferenc;as numericas entre os padroes predefinidos e os resultados obtidos ap6s 

sua mensurac;ao. 

MUNDO REAL 

Avaliac;ao (visa 
entender o 
mundo real) 

lndicadores destinam-se 
a avaliar a lacuna 

existente entre o mundo 
real eo ideal (referencia 
de transposic;ao para o 

mundo ideal) 

MUNDO IDEAL 
{lmaginario) 

Nlveis ou grau de 
evoluc;ao ou melhoria 

( estabelecem a 
hierarquia que permite 
classificac;oes distintas) 

Figura 01: lndicadores: A visao de dois Mundos 
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2.4 OBJETIVOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A gestao das organiza96es modernas baseia-se inteiramente na utiliza9ao 

de conjuntos de indicadores de desempenho, alimentados por bases de 

informa96es. Ha indicadores em todas as areas da empresa: produ9ao, finan9as e 

contabilidade, atendimento ao cliente, recursos humanos, compras, etc. 

Basicamente a fun9a0 destes indicadores e: 

../ Definir os objetivos e as metas da organiza9ao e, como 

conseqOencia, de cada processo; 

../ Acompanhar o desempenho dos processos e, como conseqOencia, 

de toda organiza9ao; 

../ ldentificar as areas onde devem ser feitas a96es corretivas, ou de 

melhoria; 

../ Eventualmente, redefinir objetivos e metas. 

Gada area da organiza9ao possui rotinas que permitem a avalia9ao e a 

conseqOente tomada de decisoes. Periodicamente, as gerencias realizam 

avalia96es (auditorias) segundo procedimentos previamente definidos em 

manuais. Os resultados sao registrados por escrito e comunicados nao apenas a 
administra9ao, mas tambem aos pr6prios avaliados, junto com as medidas 

consideradas necessarias. 

0 objetivo da avalia9ao e provocar uma resposta adequada aos individuos 

e grupos, isto e, que leve a melhorias nos processos. Este retorno das 

informa96es (feedback) e, portanto, indispensavel para que o grupo saiba onde 

deve concentrar suas aten96es e energias e, sobretudo, para que ele se motive 

para urn aperfei9oamento continuo. 

Na pratica, esta transforma9ao dos indicadores em ferramentas que 

motivam e orientam o comportamento comporta certos perigos. Quando se 

concede ao vendedor uma percentagem das vendas, ele se sentira motivado e 

provavelmente vendera mais, podendo, neste intuito, acabar fechando neg6cios 

com clientes sem capacidade de pagamento. lsto ocorre tanto em pequenas lojas, 

quanta em grandes empresas. Uma vez que os indicadores utilizados na 

avalia9ao (neste caso, o volume de vendas) logo se transfiguram em criterios de 
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gestao (vender o maximo possivel), surge o risco de que as pessoas passem a 

gerenciar os indicadores e nao o sistema sociotecnico. lsto ocorre porque, nas 

empresas modernas, as pessoas nao respondem propriamente ao que delas se 

espera, mas ao modo como sao avaliadas. 

Esta "fetichizac;ao" dos indicadores leva a resultados indesejados, dando 

aos individuos e grupos urn direcionamento incoerente com a estrategia da 

organizac;ao. 

Tal problema pode ser minorado com uma adequada qualificac;ao dos 

indicadores. Trata-se de fazer com que eles sejam sempre acompanhados por 

metadados, isto e, por dados sobre os dados, o que evita com que eles sejam 

interpretados isoladamente. 

Os indicadores devem ser acompanhados tambem de explicac;oes sobre a 

sua genese, que garantam a sua vinculac;ao ao criterio que deseja expressar. Nas 

normas geradas pela lei americana Sarbanes-Oxley, por exemplo, toda 

informac;ao financeira (logo, cada indicador) deve ter sua aprovac;ao registrada. 

2.5 DEFININDO AS PROPRIEDADES DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

0 indicador, para que possa garantir sua efetividade em urn sistema de 

medic;ao do desempenho sendo, por conseqOencia, fundamental urn sistema de 

gestao, deve atender os seguintes requisites: 

./ Seletividade: os indicadores devem se relacionar a fatores 

essenciais ou criticos do processo a ser avaliado, identificados a partir de uma 

perspectiva estrategica; 

./ Representatividade: os indicadores devem ser escolhidos ou 

formulados de forma que possam representar satisfatoriamente o processo ou 

produto a que se referem; 

./ Simplicidade: devem ser facilmente compreendidos e aplicados 

principalmente para aquelas pessoas diretamente envolvidas com a coleta, 

processamento e avaliac;ao dos dados; 

./ Baixo custo: devem ser gerados a custo baixo. 0 custo para a 

coleta, processamento e avaliac;ao nao deve ser superior ao beneficio trazido pela 

medida; 
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./ Acessibilidade: OS dados para calculo dos indicadores devem ser 

facilmente acessados e estarem disponibilizados, preferencialmente, por meio de 

mecanismos visuais; 

./ Estabilidade: devem ser coletados com base em procedimentos 

rotinizados incorporados as atividades da empresa e permitir sua comparac;ao ou 

a analise de tendencias ao Iongo do tempo; 

./ Abordagem experimental: e recomendavel desenvolver, 

inicialmente, os indicadores considerados como necessarios e testa-los; 

./ Compara~ao externa: alguns indicadores devem ser desenvolvidos 

para permitir a comparac;ao de desempenho da empresa com o de outras 

empresas de setor ou de outros setores, a fim de poderem ser utilizados como 

benchmarks e na avaliac;ao da competitividade da empresa dentro do seu setor 

de atuac;ao . 

./ Melhoria continua: os indicadores devem ser periodicamente 

avaliados e, quando necessaria, devem ser modificados ou ajustados para 

atender as mudanc;as no ambiente organizacional e nao perderem seu prop6sito e 

validade. 

Reafirmando este conceito, Valle (2008) ressalta que os indicadores de 

desempenho sao ferramentas de planejamento e controle e, portanto, devem ser 

facilmente utilizados e ter razoavel uniformidade nas informac;oes a que se 

prop6em transmitir, de forma a se constituirem: 

./ Sem ambigOidade; 

./ Facilmente identificaveis; 

./ Compreensiveis; e 

./ Comparaveis. 

Entretanto, percebe-se comumente que poucos indicadores de 

desempenho possuem simultaneamente, todas estas propriedades, demandando 

a identificac;ao de quais propriedades sao mais relevantes em cada caso e a 

absorc;ao das eventuais imprecis6es e, se necessaria, usar mais de urn indicador 

de desempenho para a tomada de uma determinada decisao. 

Para OCDE, bans indicadores sao aqueles que possuem: 
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./ Relevancia polftica: sao simples, faceis de entender e comparaveis; 

./ Solidez e confiabilidade analftica: devem ter validade e serem bern 

fundamentados tecnica e cientificamente; 

./ Mensurabilidade: devem ser facilmente medidos, adequadamente 

documentados e ter qualidade reconhecida. 

Mais especificamente, pode-se listar as seguintes conveniencias: 

./ Antes de qualquer coisa, corresponder bern ao criteria que deseja 

representar e especificamente a ela, sem ambigOidades; 

./ Ser baseado nos requisitos dos clientes; 

./ Ter importancia para o neg6cio; 

./ T er integrac;ao com a estrategia da empresa; 

./ Ser util para a definic;ao de metas; 

./ Ser simples e clara, facilitando a comunicac;ao; 

./ Permitir atualizac;oes, quando necessaria; 

./ Possuir repetibilidade e confiabilidade; 

./ Ser mensuravel; 

./ Ser comparavel; 

./ Apresentar resultados imediatamente, sem necessidade de espera; 

./ Ter baixo custo de implementac;ao; 

./ Ser documentavel. 

Por outro lado, ha muitos fatores que limitam o uso de indicadores. 0 maior 

deles talvez seja a falta de disponibilidade dos dados que ele exige. Em outros 

casas, contudo, o problema reside na dificuldade da definic;ao de express6es 

matematicas que melhor traduzam os criterios definidos pelos autores do modelo 

de avaliac;ao, ou em perda de informac;6es nos processos de agregac;ao de 

dados. 

Na pratica, muitos gerentes medem o que conseguem medir e nao o que 

devem medir. Para piorar a situac;ao, enfocam excessivamente o controle e a 

punic;ao de pessoas com menor rendimento, criando uma mentalidade voltada 
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para o rigido cumprimento de metas e nao para a obten9ao de melhorias nos 

processos. 

2.6 TIPOS DE INDICADORES 

Conforme defini9ao de Valle (2008) vista anteriormente, ha indicadores 

finais e indicadores permanentes. Os indicadores finais demonstram resultados 

de desempenho ao final de urn periodo ou de urn a atividade ("vendas anuais", 

"fatia de mercado", "rendimento"). Falam imediatamente as pessoas, porem 

refletem o passado e nao as atividades e decisoes atuais. 

Os indicadores de acompanhamento permanentes ("horas gastas com 

clientes", "mix do faturamento") buscam prever tendencias e permitir ajustes do 

comportamento. No entanto suscitam extrapola96es lineares que podem levar a 

equivocos, sobretudo em processos complexos, nos quais e dificil estabelecer a 

rela9ao entre causa e efeito. 

E tam bern co mum falar-se em indicadores de "controle antecipado", que se 

referem na verdade menos a urn "controle" propriamente dito e mais a uma 

previsibilidade, isto e, a uma tentativa de descobrir tendencias e perspectivas de 

mudan9a, numa previsao que visa reduzir riscos e incertezas. 

Modalidade 

Controle antecipado 

Controle concorrente 

Controle de feedback 

Momento 

Anterior a execuyao da 

atividade ou do processo 

Durante a execuyao da 

atividade ou do processo 

Ap6s a execuc:tao da atividade 

ou do processo 

Finalidade 

Previsao de desvio 

Acompanhamento 

Correc:tao e reajuste de desvio 

Quadro 01: lndicadores e Controle 

Na gestao da qualidade, consideram-se normalmente tres tipos de 

indicadores: 

./ lndicadores da quantidade de produtos ou servi9os gerados em 

determinado periodo de tempo (motores produzidos por mes, quilometros de 

estrada pavimentados por semana, clientes atendidos por hora): exprimem o 
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criteria quantidade de produc;ao e sao conhecidos como indicadores de saida ou 

de volume de produc;ao. Muitas vezes a unidade de tempo faz-se acompanhar por 

uma referenda ao tipo de recurso utilizado (homens-hora, maquinas-dia, 

quilowatts-hora), mas mesmo assim nao ha nenhuma avaliac;ao da eficiencia na 

utilizac;ao deste recurso; 

./ lndicadores da proporc;ao entre a quantidade a produc;ao que esta 

conforme os padroes requeridos e a quantidade total de produc;ao: exprimem o 

criteria qualidade de produc;ao. 0 resultado da comparac;ao e quase sempre em 

forma percentual de conformidade ou, inversamente, de nao-conformidade. Se 

um medico fez 30 diagn6sticos errados em 100 pacientes atendidos, ele tera 70% 

de conformidade ou, inversamente, 30% de nao-conformidade. Acredita-se que a 

comunicac;ao da nao-conformidade seja mais motivadora para os avaliados, por 

ter implicito o desafio de superac;ao; 

./ lndicadores da relac;ao entre saidas de um processo (bens ou 

servic;os) e os recursos nele utilizados: exprimem o criteria produtividade. Um 

exemplo classico e "tone Iadas por homem-hora". 

2.7 CLASSIFICANDO OS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho captam a realidade da organizac;ao de 

maneira dinamica e interdependente. lsso significa que quaisquer agrupamentos 

classificat6rios que se propuser para um determinado conjunto de indicadores de 

desempenho de uma organizac;ao traduzirao tambem os elementos externos ao 

grupo ao qual pertencem. 

Propoe-se a seguir uma classificac;ao em quatro categorias que sao 

espelhadas nas perspectivas nas perspectivas propostas para o balanced 

scorecard: financeiros; clientes e mercado; processos internos; e pessoas e 

inovac;ao. 

E facil constatar que um indicador de desempenho de uma determinada 

perspectiva pode estabelecer uma relac;ao de causa e efeito com indicadores de 
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desempenho de outra perspectiva, na qual, por exemplo, uma deficiencia 

operacional reflete na satisfagao do cliente que prejudica os resultados financeiros 

que, por sua vez, pode limitar os beneficios aos colaboradores. 

Essencialmente, ao definirem seus indicadores de desempenho, as 

organizagoes devem se perguntar se as perspectivas estabelecidas consideram e 

cobrem adequadamente todos os seus processes. 

De acordo com o Relat6rio do Comite Tematico de Planejamento do 

Sistema de Medigao do Desempenho da FNQ, 2a edigao, de 2002, usualmente as 

organizagoes utilizam entre quatro e sete perspectivas, das quais se destacam: 

financeira, mercado, produgao e pessoas e seus equivalentes dos modelos de 

gerenciamento pelas diretrizes e do balanced scorecard. 

Cadeia de causa-e-efeito entre 
perspectivas na visao do BSC 

Figura 02: Balanced Scorecard 
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Modelo conceitual do Comite Tematico de Planejamento da 
Medi~ao do Desempenho - FNQ 

Figura 03: Planejamento da Medigao do Desempenho, FNQ 

2.8 COMPONDO A HIERARQUIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Urn sistema sociotecnico opera, geralmente, com varios niveis e tipos de 

informagoes para o publico externo. Clientes, cientistas, jornalistas e 6rgaos 

publicos, por exemplo, podem ter expectativas muito diferentes quando pedem 

informag5es a uma empresa e, por isto, nao devem receber o mesmo tipo de 

resposta. Para o publico em geral, e preciso simplificar a comunicagao e, com 

isto, ganha-se em clareza e operacionalidade, mas perde-se em quantidade e 

qualidade de informagao. As informagoes para os especialistas (por exemplo, 

6rgaos de controle ambiental, ou auditorias de governanga corporativa) situam-se, 

evidentemente, no p61o oposto: o que importa e a precisao, tornando os textos 

geralmente urn pouco mais aridos. 

No ambito interno as organizagoes, o conhecimento disponivel num 

sistema sociotecnico e, genericamente falando, comparavel a uma piramide, cuja 

base e formada por dados praticamente nao elaborados. Numa camada superior 

estao os dados ja analisados, que podemos chamar de informagoes. Por esta 
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razao, os sistemas de gestao possuem, nfvel operacional, indicadores 

especfficos, ricos em detalhes e calculados com certa freqOencia. Conforme 

passamos para o nfvel gerencial e, depois, para o nfvel estrategico, passamos a 

ter indicadores cada vez mais globais, que agregam informa96es e dao uma visao 

do conjunto da empresa. 0 resultado e urn conjunto hierarquizado de indicadores, 

em que os de baixo alimentam os de cima. 

Como ferramenta de planejamento e controle, os indicadores de 

desempenho podem ser utilizados nos diversos nfveis hierarquicos da 

organiza9ao. 

No planejamento estrategico, por exemplo, os indicadores de desempenho 

devem medir feitos sobre o sistema. Ja no planejamento tatico e operacional, eles 

relatam resultados de processos, atividades ou tarefas. 

Evidentemente a medida que subimos nos nfveis hierarquicos, os 

indicadores de desempenho refletem resultados mais diffceis de serem 

mensurados. Estabelecer uma rela9ao de causa e efeito ou mesmo, o 

desdobramento entre OS indicadores de desempenho dos diversos nfveis nao e 

uma tarefa simples. Porem extremamente necessaria para o sucesso da gestao 

em qualquer organiza9ao. 

Segundo o Relat6rio do Comite Tematico de Planejamento do Sistema de 

Medi9ao do Desempenho da FNQ, 28 edi9ao, de 2002, a hierarquia basica de urn 

sistema de medi9ao de desempenho de uma organiza9ao identificada pelo 

Comite e composta por tres nfveis, sendo: 

../ Estrategico: e usado para avaliar os principais efeitos da estrategia 

nas partes interessadas e nas causas desses efeitos, refletindo os objetivos e as 

a96es que pertencem a organiza9a0; 

../ Gerencial: e usado para verificar a contribui9ao dos setores 

(departamentos, unidades ou gestores de processos organizacionais) a estrategia 

e para avaliar se os setores buscam a melhoria continua de seus processos de 

forma equilibrada; e 

../ Operacionais: servem para avaliar se os processos individuais 

estao sujeitos a melhoria continua e a busca da excelencia. 



SISTEMA DE MEDI<;AO 
DO DESEMPENHO 

Figura 04: A hierarquia do Sistema de Medic;ao, FNQ 

Figura 05: A hierarquia do Sistema de Medic;ao, FGV 
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0 Comite Tematico afirma ainda que mesmo em uma grande corporac;ao 

nao ha necessidade de mais de tres niveis de indicadores de desempenho, pois o 

que ha e mais de urn plano estrategico. lsso em urn contexto de que em uma 

grande corporac;ao existem organizac;oes dentro da organizac;ao, formando assim, 

camadas de indicadores da corporac;ao que se sobrepoem e assumem identidade 

de acordo com o n ivel em que sao avaliados. 

As classificac;oes dos indicadores de desempenho costumam se apresentar 

de maneira diferente para cada organizac;ao. Desse modo, indicadores que sao 

classificados como taticos em uma organizac;ao podem ser classificados como 

indicadores operacionais em outra. 

lndicadores de desempenho operacionais podem ser deduzidos a partir de 

urn processo de desdobramento de indicadores taticos ou estrategicos. Da 
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mesma maneira, indicadores estrategicos podem ser formados a partir de 

indicadores mais detalhados segundo urn processo de composic;ao. 

A finalidade dos mecanismos de avaliac;ao e controle mantidos pelas 

empresas e melhoria de seus processos e de seus sistemas organizacionais. Por 

isto, eles devem estar relacionados com os objetivos definidos anteriormente no 

planejamento. 

Os indicadores de alto nfvel demonstram o progresso da organizac;ao em 

direc;ao aos objetivos descritos no Planejamento Estrategico, mas funcionam 

tambem como uma permanente verificac;ao da validade dos pr6prios objetivos 

estrategicos, demonstrando as reais possibilidades da empresa. Assim, ajudam a 

definir metas plausfveis. 

Supoe-se, por exemplo, que uma empresa tenha definido em seu 

Planejamento Estrategico buscar urn aumento de 5% na frac;ao de mercado de 

urn de seus produtos durante o ano corrente. Tem-se neste caso urn primeiro 

indicador, hierarquicamente elevado, para avaliar o desempenho da empresa. 

Ainda no mesmo exemplo, a empresa definiu que tres fatores (criterios) sao 

decisivos para que esta meta seja alcanc;ada: melhorias logfsticas, aumento da 

produc;ao e expansao do numero de clientes. A meta global de 5% se desdobrara 

em indicadores e respectivas metas especfficas para cada urn destes tres 

criterios. 0 criteria (fator) melhorias logfsticas, por exemplo, pode precisar de dais 

indicadores (cada urn com sua meta): reduc;ao do tempo de entrega do produto 

me 30% (seria isto possfvel ou a meta global precisa ser revista?) e aumento do 

fndice de satisfac;ao com a embalagem para 98% (seria isto possfvel ou a meta 

global precisa ser revista?). Outros indicadores ligados a outros criterios podem 

ou nao ser apurados, mas nao sao diretamente relevantes para que o objetivo 

expresso no Planejamento Estrategico seja cumprido. 

Amealhar indicadores que brotam espontaneamente no chao de fabrica e 

provavelmente inutil, uma vez que sera quase impossfvel agrega-los numa 

informac;ao consistente. lndicadores apenas traduzem criterios e estes ja devem 

estar previamente definidos no Planejamento Estrategico da organizac;ao. 

Portanto, a hierarquia de indicadores deve ser construfda de cima para baixo (top

down). 0 melhor procedimento e: 
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1) Definir uma estrutura hierarquizada de indicadores a partir das 

definig6es do Planejamento Estrategico; 

2) Criar consensos internos e os mecanismos que garantirao sua 

aplicagao. 

Sem esta segunda etapa e inutil investir em sistemas informatizados. 

Muitas empresas compram caros softwares de Business Scorecard (BSC) para 

mais tarde ve-los gerando informag6es nao confiaveis, pois elas nao possuem 

retinas organizacionais que gerem os dados necessaries. De fato os indicadores e 

dados gerados espontaneamente pelo nivel operacional raramente sao os mais 

adequados para a gestao estrategica da organizagao, mas, sem sua colaboragao, 

nenhuma avaliagao sera possivel. 

2.9 APLICANDO OS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Entende-se, assim, que a organizagao deve estabelecer as categorias de 

indicadores de desempenho que melhor se ajustem a sua estrutura para tomada 

de decis6es. 

Numa grande corporagao existem organizag6es dentro da organizagao. 

Em cada categoria sao selecionados os indicadores nos niveis apropriados 

as fungoes existentes. Estabelece-se, assim, "o que medir". 

Em seguida sao definidos os referenciais numericos que servirao para 

comparagao da evolugao dos processes da organizagao. 

Finalizando o planejamento implementa-se a fase do controle, ou seja, a 

avaliagao, continua, dos processos e dos resultados em relagao aos referenciais. 

As referencias de medigao e divulgagao dos indicadores de desempenho 

estao ligadas a capacidade de coleta de dados e a velocidade de agao. De urn 

modo geral, os indicadores de desempenho devem ser coletados e divulgados o 

mais rapidamente possivel, permitindo com isso uma melhor resposta da 

organizagao aos efeitos identificados. 

Quando o referendal e externo a organizagao, e necessaria considerar a 

"padronizagao" ou a conversao de indicadores internes para emitir sua 

comparagao. 
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E importante se ter atengao especial quando da implantagao de 

indicadores de desempenho para nao sobrecarregar a organizagao com 

indicadores em excesso. Alem da elevagao do custo de coleta e processamento 

de dados, isso pode ultrapassar a capacidade da organizagao de utiliza-los em 

suas tomadas de decisao. Deve-se, portanto, selecionar os indicadores de maior 

significancia dentro da sua capacidade de utilizagao. 

2.10 0 QUE E DESEMPENHO GLOBAL? 

A primeira questao diz respeito ao tamanho ou a abrangencia do sistema 

de medigao. 

"Desempenho Global" significa "de todos os indicadores" ou "dos 

indicadores importantes consolidados"? 

0 desempenho global da organizagao e o desempenho referente ao valor 

agregado as partes interessadas pela organizagao e a realidade da sua 

estrategia. 

0 desempenho global nao e a soma do desempenho dos setores e das 

unidades de uma organizagao. Como diz o ditado: a soma dos 6timos nao gera o 

born. Ou seja, o sistema de medigao deve mostrar se os efeitos procurados na 

formulagao das estrategias foram alcangados de forma equilibrada. 

2.11 CONSTRU<;AO DO SISTEMA DE INDICADORES 

Quando a organizagao do trabalho e obtida exclusivamente atraves do 

controle, os indicadores sao sempre definidos por pessoas externas ao grupo que 

esta sendo medido (superiores hierarquicos, especialistas ou consultores). Nestes 

casos surge uma resistencia perfeitamente racional: as pessoas nao gerarao 

informagoes, sem saber como elas serao usadas. 

Outras organizagoes, ao contrario, investem numa interlocugao com seus 

trabalhadores para convence-los de que avaliagoes sao importantes para o 

sucesso do empreendimento e, por conseguinte, para eles pr6prios (ainda que 

sem muitas ilusoes, s6 indiretamente e numa menor escala). lsto exige urn 
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esclarecimento sobre o modelo de avaliac;ao e suas conseqOencias sobre os 

niveis de remunerac;ao e emprego. Caso o convencimento seja bem-sucedido, o 

grupo se sente incentivado a colaborar na gerac;ao dos dados necessarios para 

os indicadores. 

Toda experiencia acumulada sobre RH indica que, se o grupo possui 

razoavel capacidade de autogestao de seus processos, ele se interessara em ter 

feedback de sua atuac;ao que indique seu sucesso. Os manuais sobre a 

Qualidade Total reforc;am este ponto de vista ao situarem a causa dos problemas 

mais nos processos do que nas pessoas. Em suma, a gerencia e os responsaveis 

pela avaliac;ao devem perceber se as caracteristicas da organizac;ao e do grupo 

permitem uma maior participac;ao na avaliac;ao. 

Os resultados das avaliac;oes devem ser informados e analisados em 

reunioes periodicas com todos os envolvidos. Tais reunioes estimulam o 

comprometimento com as atividades exercidas e com os resultados esperados. 

Um quadro permanente com indicadores e resultados pode ser elaborado pelo 

proprio grupo, aumentando o comprometimento e facilitando a autogestao do 

processo. 

Com a ajuda do grupo responsavel pelo processo sera possivel definir: 

./ Qual o melhor ponto do processo para se coletar dados; 

./ A melhor forma de coleta (mecanismos automaticos, formularios, 

etc.); 

./ 0 responsavel pela coleta de dados; 

./ As formas de feedback das informac;oes processadas a partir dos 

dados coletados. 

0 sistema de informac;oes sobre o desempenho inclui ainda um aspecto 

muito importante: a elaborac;ao de documentos. Formularios de identificac;ao e 

detalhamento dos indicadores (como demonstra a Figura 06) registram o nome do 

processo, o nome do indicador, seus objetivos, seu tipo, a sigla pela qual sera 

conhecido, o intervalo de tempo entre duas aplicac;oes, a fonte dos dados (local 

ou pessoa que fornecera os dados), seu destino (para quem enviar os 

resultados), a forma de coleta (manual ou automatica) e o procedimento (por 

exemplo: sua formulae unidades). 
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lndicador: <nome do indicador> 

LOGO DA Criterio: <objetivo estrategico> Frequencia de atualizac;ao: <> 

ORGANIZACAO lntenc;ao: <descreve as intengoes que Unidades de medida: <> 

levaram a criagao do indicador> 

Procedimentos ou formulas do indicador: <> 

Esclarecimentos sobre o procedimento: <> 
Fontes de dados para o indicador: <> 

Disponibilidade atual das informac;oes: <> 

Documentos associados ao indicador: 

Responsavel pela Responsavel pelo Responsavel pelo 

definh;ao da meta: cumprimento da acompanhamento da Data:<> 

<nome> meta: <nome> meta: <nome> 

Metas Ano anterior Projetado para este ano Ano atual 

Meta 1 

Meta 2 

Meta 3 

Meta n 

Figura 06: Formulano de Detalhamento de lnd1cadores 

Alem do Planejamento Estrategico, a construc;ao do sistema de indicadores 

pode recorrer a outras variaveis consideradas essenciais e obtidas par meio de 

uma analise tanto interna (estrutura organizacional), como externa (ambiente 

operacional ou mercado), conforme ilustra a Figura 07. 
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Figura 07: Variaveis essenciais para a construc;ao de indicadores 

2.12 BALANCED SCORECARD- BSC 
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0 BSC e uma metodologia voltada a gestao estrategica, que visa o 

gerenciamento - de forma integrada - das estrategias das organizac;oes, 

garantindo que seus esforc;os lhe estejam direcionados. 

0 BSC representa urn sistema gerencial estrategico que estimula melhorias 

nos processos e resultados por meio do foco estrategico. 

0 BSC proporciona as organizac;oes urn sistema capaz de traduzir a 

missao em objetivos estrategicos os objetivos estrategicos em urn conjunto 

especifico e coerente de indicadores de desempenho. 
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Dessa forma, a organiza9ao pode operacionalizar seu plano estrategico 

organizado segundo quatro perspectivas diferentes: 

./ financeira; 

./ do cliente; 

./ dos processes internos; 

./ do aprendizado e crescimento. 

2.12.1 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIA 

Para planejar a cria9ao de valor, as organiza96es desenvolvem estrategias 

com o objetivo de atingir uma situa9ao futura, entretanto, pesquisas demonstram 

que a maioria das organiza96es tern dificuldades na implementa9ao da estrategia. 

Segundo a Revista Fortune em seu artigo "Porque os CEOs fracassam", menos 

de 10% das estrategias formuladas com eficacia foram executadas com exito e na 

maioria dos fracassos, estima-se em 70°/o que o problema verdadeiro nao seja rna 

estrategia, e sim rna execu9ao. Para a Bain & Com, 77o/o dos executives 

acreditam que seus gerentes se dedicam mais a opera9ao do que a estrategia. 

Figura 08: Estrategia organizacional 

Alem da dificuldade na implementac;ao das estrategias, as organiza96es 

enfrentam, de modo geral, dificuldades para montar urn sistema de avalia9ao de 

desempenho. E complexa a tarefa de definir indicadores que melhor representem 

o desempenho geral da organiza9ao, assim como conseguir dados objetivos 

validos para a avalia9ao. 
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As informa96es necessarias a elabora9ao de urn cenario balanceado tern 

origem no proprio planejamento estrategico e nas demais informa96es 

socioeconomicas do mercado setor. 

2.12.2 EQUILfBRIO DAS PERSPECTIVAS 

0 BSC fornece a estrutura necessaria para a tradu9ao da estrategia em 

termos operacionais. Por ser urn conjunto de indicadores financeiros e 

operacionais, o BSC traduz o equilibria das quatro perspectivas - financeira, do 

cliente, dos processos internos, e do aprendizado e crescimento. lsso proporciona 

as organiza96es, em curto e Iongo prazo, uma rapida e abrangente visao do 

neg6cio. Essas quatro perspectivas permitem o equilibria de todas as partes 

interessadas, na medida em que alguns desses indicadores olham para o 

presente, enquanto outros olham para o futuro. 

Figura 09: Perspectivas do BSC 

Pode-se visualizar o equilibria proporcionado pelo BSC tambem da 

seguinte forma: 
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Figura 10: Equilibria do BSC 

2.12.3 DESDOBRAMENTO DO FLUXO NAS QUATRO PERSPECTVAS 

0 fluxo da relac;ao de causa e efeito fica mais claro quando colocado o 

desdobramento dos objetivos da organizac;ao nas quatro perspectivas. Por isso, 

chama-se de balanced - balanceado - o ato de garantir que os objetivos sejam 

desdobrados nessas quatro perspectivas: 

Figura 11: Desdobramento do fluxo do BSC 

2.12.4 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAQAO 

Com a utilizac;ao do scorecard, o mapeamento das atividades da 

organizac;ao mostra-se claro e detalhado, possibilitando uma visao organizacional 

atual e futura, e definindo, de forma objetiva, o caminho a ser trilhado. 

Nota-se tambem a interligac;ao de todos os diversos setores da 

organizac;ao, levando-os a manterem uma perfeita sintonia para o alcance dos 

objetivos trac;ados. Em decorrencia disso, qualquer anomalia existente nos 

setores torna-se de facil identificac;ao, permitindo a rapida adoc;ao de medidas 

corretivas. 
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Figura 12: Mapeamento das atividades 

2.12.5 ARTICULAQAO DA ESTRUTURA DO BSC 

0 BSC e uma ferramenta de desdobramento que possibilita: 

../ a tradu9ao da estrategia em objetivos operacionais por meio de urn 

sistema de medi9aQ; 

../ a estrutura9ao do sistema de medi9ao da organiza9ao, evitando-se a 

prolifera9ao de indicadores; 

../ o reconhecimento do que e identificado como a sindrome dos 

indicadores; 

../ a comunica<;ao da estrategia; 

../ o alinhamento com a estrategia do neg6cio; 
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-/ o aprendizado estrategico. 

A articula9ao dessa estrutura pode ser visualizada da seguinte forma: 

Figura 13: Articula9ao da estrutura do BSC 

2.12.6 SISTEMA DE MEDIDA 

Os indicadores de desempenho tern de ser baseados nos requisitos dos 

clientes, pois sao de suma importancia para o neg6cio. 

Toda organiza9ao percebe a importancia de urn sistema de medida, e isso 

deve-se refletir nos seus principios basicos. Esse sistema deve apontar ainda 

como e o desempenho da organiza9ao no que diz respeito aos valores 

relacionados aos seus stakeholders. 
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Sem duvida, todo pequeno sistema de medida considera algo mais do que 

o estoque e a gerencia. Se isso nao ocorre, os outros stakeholders- o cliente, o 

empregado, o fornecedor, a comunidade- passam a acreditar que a organiza<;ao 

os esta usando. 

Hoje se tern consciencia de que toda organiza<;ao necessita de um 

desenvolvimento global, de consenso, de senso de responsabilidade para com 

todos seus stakeholders. Desenvolver um sistema de medida balanceado e o 

maior passo a ser dado nessa dire<;ao. 

A medi<;ao e um fator-chave para o progresso e para a implementa<;ao das 

melhorias. Nesse sentido, um sistema de medida tern de dar conta de todos os 

elementos importantes do interesse de todos os stakeholders. 

Sem medidas seguras, decisoes inteligentes nao podem ser tomadas. 

Formular perguntas ajuda a definir qual processo deve ser monitorado e 

observado. Logo, essa formula<;ao deve ser de tal forma abrangente que remeta a 

uma visao continua de todo o processo critico. Ou seja, questiona-se: 

./ "Por que medir?" - avaliar progresso na implementa<;ao da estrategia 

e melhoria dos processos; 

./ "Onde medir?" - come<;o, meio e fim do processo proximo as 

atividades; 

./ "Quando medir?" - tao logo a atividade seja realizada - frequencia 

coerente com o ciclo do neg6cio; 

./ "0 que medir?" - eficiencia, eficacia e adaptabilidade. 

2.12.71NDICADORES DE DESEMPENHO 

0 BSC e um sistema de gestao baseado em indicadores que impulsionam 

o desempenho, proporcionando, de forma abrangente, visao atual e futura dos 

neg6cios. Dessa forma, por meio do BSC: 

./ percebem-se os beneficios em gerenciarmos gra<;as a indicadores 

de desempenho para obtermos maior competitividade; 

./ constata-se que somente fazer o planejamento estrategico nao 

garante a prepara<;ao de nossos funcionarios para o enfrentamento das 

turbulencias dos dias de hoje. 
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Os indicadores de desempenho sao vitais para o negoc1o, pais eles 

funcionam como sensores para o lider da organiza9ao, sinalizando-lhe como 

andam seus fatores e processes criticos, apresentando-lhe urn termometro para 

que ele saiba como vai a organiza9ao e mostrando-lhe feedback das a96es 

ocorridas. 

Os sensores nao funcionam em todos os processos, mas apenas nos 

vitais, naquilo que impacta o cotidiano dos executives: 

Figura 14: lndicadores 

Dessa forma, o lider pode tamar medidas corretivas ao gerir seus neg6cios. 

0 lider pode trabalhar nao s6 com indicadores lagging - indicadores de 

ocorrencia, financeiros - como tam bern com indicadores leading- voltados para o 

futuro. 

Para apresentarem feedback visando ao acompanhamento da estrategia e 

da mudan9a em resposta a concorrencia da organiza9ao, os indicadores de 

desempenho devem ser: 

../ derivados da estrategia da organiza9ao; 

../ consubstanciados por sua visao e sua missao; 

../ pautados em seus fatores criticos de sucesso e seus objetivos. 



34 

Ao utilizar o BSC como um sistema de gestao, a organizagao tern maior 

possibilidade de fazer com que seus objetivos sejam conhecidos por todos seus 

nfveis. 

Consequentemente, seus funcionarios terao condigoes de aprender a 

utilizar esse sistema, obtendo feedback e compreendendo, de fato, seus 

indicadores. 

lsso se torna possivel por meio de uma cadeia de causa e efeito. 

Essa cadeia garante que processos individuais - quando integrados a 

outros - tornem-se indicadores e medidas dos niveis gerencial e estrategico, e 

possibilitem seu acompanhamento. 

E fundamental que a organizagao identifique e selecione indicadores de 

desempenho que: 

./ melhor identifiquem o significado de sua estrategia; 

./ permitam verificar se seu objetivo esta sendo atingido. 

Ao se definir indicadores de desempenho, deve-se analisa-los criticamente, 

de modo a identificar as desvantagens e as dificuldades de sua utilizagao. 

Algumas medidas a serem tomadas sao: 

./ checar se tern suporte em requisitos dos clientes; 

./ considerar qual sua importancia para o neg6cio; 

./ saber se sao quantificaveis; 

./ checar sua simplicidade e clareza; 

./ saber se podem ser facilmente medidos; 

./ considerar sua disponibilidade; 

./ verificar se tern baixo custo de implementagao; 

./ verificar se podem ser alvo de comparagao; 

./ considerar sua qualidade. 

2.12.8 RELA<;AO DE CAUSA & EFEITO 

Kaplan & Norton afirmam que nenhum piloto se arriscaria a comandar uma 

nave complexa, como um aviao a jato, por espagos congestionados com auxilio 
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de urn unico instrumento. Segundo eles, pilotos experientes processam 

informac;oes provenientes de urn sem-numero de indicadores com naturalidade. 

Toda medida selecionada para urn BSC deve fazer parte de uma cadeia de 

relac;oes de causa e efeito. Essa cadeia termina em objetivos financeiros e 

representa urn tema estrategico para a unidade de neg6cios. 

0 BSC, utilizado dessa forma, nao e urn conjunto de objetivos isolados, 

desconexos ou conflitantes. 

Pode-se visualizar a cadeia de relac;oes de causa e efeito da seguinte 

forma: 

Figura 15: Relac;ao Causa &Efeito do BSC 

A relac;ao de causa e efeito esta representada pelo fluxo de setas de cor 

escura. Nesse fluxo, a hist6ria da estrategia deve ser contada a partir dos 

objetivos financeiros de Iongo prazo, relacionando-os a sequencia de ac;oes 

necessarias as quatro perspectivas. 0 objetivo desse processo e produzir 0 

desempenho economico desejado a Iongo prazo. 

0 fluxo das setas de cor clara indica qual o treinamento necessaria para os 

funcionarios, como se deve prepara-los para que sejam capazes de atuar nos 

processes internos. Tais processos sao criticos para o sucesso com os clientes, 

para os segmentos de mercado que se escolhe e para o retorno financeiro. 

Vinculando indicadores e medidas do BSC - como cadeia de causa e efeito 

-, garante-se que processes individuais, quando integrados a outros, tornem-se 

indicadores e medidas dos niveis gerencial e estrategico, possibilitando seu 
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acompanhamento e fazendo com que os funcionarios conhe9am os objetivos do 

neg6cio. 

Desse modo, e muito importante que os indicadores estejam ligados 

diretamente. 

Depois de estabelecidos os objetivos e os indicadores, criamos urn painel 

com quatro linhas em que cada uma representa uma perspectiva - financeira, do 

cliente, do processo, do aprendizado e crescimento. 

Com isso, verifica-se a relayao de causa e efeito partindo da perspectiva do 

aprendizado e crescimento, observando o impacto desses indicadores nos 

demais indicadores de outras perspectivas. Esta verificayao e feita a partir da 

seguinte pergunta: esse indicador impacta em quais indicadores seguintes? 

A rela9ao de causa e efeito e fundamental para o envolvimento e o 

comprometimento de todos. Sem eles, nao sera possivel criar urn sistema de 

gestao de neg6cios. 
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3 DESCRICAO GERAL DA ORGANIZACAO 

A organiza<;ao pesquisada e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

(ECT), empresa publica da administra<;ao indireta, vinculada ao Ministerio das 

Comunica<;6es, instalada em uma sede corporativa, situada na Capital Federal, e 

27 Diretorias Regionais, situadas em cada uma das capitais dos 27 estados 

brasileiros. 

A ECT foi criada em 20 de mar<;o de 1969, por meio do Decreto-Lei n.0 509, 

em substitui<;ao ao Departamento de Correios e Telegrafos, o antigo OCT. Sua 

atua<;ao ocorre na area de comunica<;ao atraves de uma vasta rede, tern como 

objeto, nos termos da Lei n° 6.538, de 22 de junho de 1978: planejar, implantar e 

explorar o servi<;o postal e o servi<;o de telegrama, alguns com exclusividade, 

conforme definido em lei; explorar atividades correlatas; promover a forma<;ao e o 

treinamento do pessoal necessaria ao desempenho de suas atribui<;6es; exercer 

outras atividades afins, autorizadas pelo Ministerio das Comunica<;6es. 

A ECT e pessoa jurfdica publica de direito privado e conforme as 

informa<;6es existentes na pagina oficial da empresa na internet e hoje a maior 

empregadora celetista do Brasil, empregando diretamente mais de 110.000 

profissionais, alem de terceirizados, e gerando um outro numero consideravel de 

empregos indiretos. E tambem a maior empresa nacional de logfstica, com mais 

de 5800 agencias, em mais de 95% dos municfpios brasileiros. 

Do surgimento dos servi<;os postais ate os dias de hoje, os Correios 

assumiram diversas formas, mas sempre a mesma postura de elo que aproxima 

as pessoas e de institui<;ao respeitavel que sempre procurou adequar-se aos 

varies perfodos de desenvolvimento do Pals, buscando 0 progresso para OS seus 

servi<;os prestados a sociedade. 

Segue-se um resume dos eventos mais relevantes de sua hist6ria. 

3.1 HISTORICO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

A atividade postal no Brasil data desde o descobrimento, que foi anunciado 

a Coroa Portuguesa por intermedio de uma carta, escrita por Pero Vaz de 
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Caminha. Entretanto, s6 em 20 de Janeiro de 1798 e instituido o processo de 

organizac;ao postal dos Correios Terrestres e estabelecida a ligac;ao postal 

maritima regular entre o Brasil e Portugal ( Rio de Janeiro e Lisboa, inicialmente ). 

Sempre gerido pelo Estado, os Correios atravessaram os periodos Colonial, 

Imperial e Republicano e foi evoluindo muito lentamente com o passar dos anos, 

ate transformar-se de fato em uma repartic;ao publica, no Governo de Getulio 

Vargas. 

Nosso pais, de dimensoes continentais, precisava de urn servic;o postal 

moderno e confiavel, que diminuisse as distancias e que de fato veiculasse a 

cidadania ao povo brasileiro. Era necessaria uma nova estrutura e novos produtos 

e servic;os que estivessem de acordo com a realidade do mercado. 

0 antigo DCT, Departamento de Correios e Telegrafos, criado por meio de 

decreto de GetUiio Vargas em 1931, subordinado ao Ministerio da Viac;ao e Obras 

Publicas, 38 anos depois de sua criac;ao ainda nao apresentava a infra-estrutura 

necessaria para atender as modernas e urgentes demandas do mercado 

consumidor postal do Brasil. 

Assim, o servic;o postal e reorganizado em torno de urn modelo mais 

eficiente, planejado sobre uma plataforma mais dinamica, na forma de Empresa 

Publica e nao Departamento Publico, que seria entao vinculada ao Ministerio das 

Comunicac;oes. Foi entao criada em 20 de margo de 1969 a Empresa Brasileira 

de Correios e Telegrafos. 

A mentalidade da epoca, que o desenvolvimento interno do mercado 

brasileiro poderia por si s6 gerar crescimento, motivou o governo a aumentar o 

investimento das empresas estatais. 

A mudanc;a de plataforma foi apenas o inicio de uma serie continua de 

inovac;oes e melhorias em todo o sistema postal brasileiro. No ano de 1973, 

quatro anos ap6s sua criac;ao, a ECT inaugura o Centro de Treinamento de Porto 

Alegre/RS. 0 treinamento atinge, nesse ano, 9.755 funcionarios inscritos nos 

cursos de formac;ao superior e outros. Cinco anos mais tarde estabelece, em 

Brasilia, a Escola Superior de Administrac;ao Postal - ESAP, destinada a 

formac;ao de administradores especializados na atividade tim da empresa, 
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fornecendo o capital humano necessaria para mais tarde tornar-se referenda 

internacional em qualidade e avango tecnol6gico. 

No ano de 197 4 a Rede Postal Aerea Noturna - RPN - entra em operagao, 

visando atender aos altos padr6es de qualidade estabeleddos para as cartas e 

outros objetos de correspondendas urgentes. No ano seguinte e implantada a 

Assessoria de Pianos e Desenvolvimento e executada a reestruturagao do 

Departamento de Operagoes Postais. A rede de atendimento se expande: 

Agendas Postais, Postos de Correios, Postos de Vendas de Selos e Agendas 

sao inaugurados. 0 Servigo de Processamento de Dados e implantado. 

Quase no final da decada de 70, em 1978, acontece a promulgagao da Lei 

Postal 6.538, que unifica a legislagao relativa aos Correios e Telegrafos e e 

inaugurado o Edificio Sede da ECT em Brasilia. 

No inido da decada de 80, em 1982, e implantado o SEDEX- Servigo de 

Encomenda Expressa Nadonal, com prazo maximo de entrega de 24 horas ( D + 

1 ) entre as principais capitais do Pais. Outro importante produto surgiu tambem 

naquela decada (em 85), o Franqueamento Autorizado de Cartas - FAG que, 

junto com o SEDEX e seus derivados, compoem o carro chefe de vendas da 

empresa ate os dias deste trabalho. 

Dada a grande necessidade de expansao de seus pontos de venda a 

empresa, em 1989, opta por uma alternativa inedita: a implantagao do sistema de 

FRANCHISING para as unidades de atendimento (Agendas) da ECT. Neste 

mesmo ano, a ECT reformula a sua estrutura organizadonal e torna-se mais 

flexivel e adaptavel as necessidades da clientela, enfatizando uma postura de 

marketing mais agressiva visando cumprir sua meta prioritaria: a satisfagao do 

cliente. 

Buscando enxugar sua maquina administrativa, em 1990, a diretoria da 

empresa resolve reduzir o numero de Diretorias Regionais de 25 para urn total de 

23. Atualmente o numero de DRs e de 27, onde (via de regra) cada estado conta 

com uma, exceto Sao Paulo, que conta com duas DRs, sendo uma responsavel 

pela administragao da regiao metropolitana da capital e da ddade de Santos e a 

outra e responsavel pela administra cao do restante do interior do referido estado. 
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Sete anos mais tarde e implantado o Pregrama de Qualidade Total nos 

Correios. visando formular principios e adotar nova politica de gestae pela 

Qualidade. Esse Programa inicia uma fase de mudangas buscando lucratividade e 

desenvolvimento da Empresa, pautados na plena satisfagao de seus clientes 

internes e externos. Programa que mais tarde deu origem a uma assessoria 

especffica, a Assessoria da Qualidade (ASQUA), tendo sua vista a necessidade 

da busca permanente da melhoria da qualidade em todas as areas da 

organizagao. 

Marcando presenga no mundo digital, em 1999, e langada, no ambito da 

Fenasoft, em Sao Paulo, a Agencia Virtual dos Correios On Line - urn novo 

acesso aos servigos principais existentes em agencias ffsicas, como remessas de 

cartas e telegramas, tabela de pregos e tarifas e busca automatica do CEP. No 

mesmo ano, comegam a ser implantados, no primeire semestre, o Sistema de 

Captagao de Dados nas Agencias (SCADA) e o Sistema de Automagao de 

Agencias (SAA) que poupam tempo para o cliente e para os Correios, 

simplificando retinas e diminuindo erros operacionais no setor financeire. 

No ano seguinte, dando continuidade a essa serie de iniciativas visando 

acompanhar a evolugao tecnol6gica, mais de cern quiosques de acesso publico a 
Internet sao inaugurados, possibilitando o acesso do cidadao a informagoes 

sociais de seu interesse nas areas de educagao, saude, previdencia, etc. Em 

2001, outres tres projetos da mesma natureza sao langados: os Quiosques de 

Acesso Publico a Internet, o Enderego Eletronico Permanente (EEP) e o Shopping 

Virtual dos Correios, convergindo para o que passou a ser conhecido como e

Post. Mais tarde, em 2004, seguindo esse mesmo caminho, e criado o Projeto 

Correio Hfbrido Postal, voltado ao mercado coorporativo que movimentara 

grandes volumes de postagens, que suprimira a operagao e os custos de 

encaminhamento ffsico dessas correspondencias, reduzindo os custos da 

empresa e de seus clientes. 

Outre importante acontecimento em 2001 foi a escolha do novo parceiro do 

Banco Postal, o Bradesco. No ano seguinte e langado o atendimento bancario em 

agencias dos Correios, com a missao de prestar atendimento aos milhoes de 

brasileiros exclufdos do sistema financeiro tradicional. 
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Em 2002 e tambem criada a Ouvidoria dos Correios, importante passo na 

consolidac;ao do relacionamento cliente-empresa. 

Sao lanc;ados em 2004, simultaneamente, os servic;os Sedex Hoje e o 

Sedex Mundi. 0 primeiro oferece entregas no mesmo dia da postagem para urn 

numero determinado de cidades brasileiras. 0 Sedex Mundi, por sua vez, em 

parceria com urn grande operador global, o TNT Post Group, expande a atuac;ao 

internacional dos Correios e se apresenta como urn produto alternativo ao EMS 

(Express Mail Service), que nao atendia as necessidades de sua demanda como 

necessaria nfvel de qualidade. 

A ECT vern entao a, cada dia, consolidando seu papel como importante 

promotor da cidadania e grande agente nacional de ac;ao social, atuando no 

pagamento de pensoes e aposentadorias, na distribuic;ao de livros escolares, no 

transporte de doac;oes em casos de calamidade, em campanhas de aleitamento 

materna, no treinamento de jovens carentes, no desenvolvimento economico dos 

comercios locais, tanto como operador logfstico como, por vezes, unico agente 

bancario, alem de inumeras outras situac;oes nas quais e demonstrada sua 

preocupac;ao com o bem-estar da sociedade. 

Os inumeros premios conquistados pela empresa atestam seu excelente 

nfvel de qualidade institucional. Dentre eles podemos citar: o· premio World Mail 

Awards em 2007, que e uma especie de Oscar do mundo postal, onde os 

Correios do Brasil, atraves do Banco Postal, foram os vencedores na categoria 

Corporate Social Responsibility (Responsabilidade Social); duas Medalhas no 

Premio de Qualidade do Governo Federal (2007); 52° Iugar no ranking da 

Pesquisa ·~s empresas mais respeitadas do mundo/2008", realizada pelo 

Reputation Institute, desde 2006, com seu resultado e divulgado pela revista 

Forbes. Dentre todas as empresas brasileiras citadas na pesquisa, a ECT foi 

considerada a quinta mais confiavel. (Camila Abud- Panoramabrasil- 12/06/08). 

3.2 MISSAO, VISAO E VALORES DA EMPRESA 

Conforme se encontra divulgado na pagina oficial da empresa, na internet, 

a ECT entende como sua missao: "fornecer soluc;oes acessfveis e confiaveis para 

conectar pessoas, instituic;oes e neg6cios, no Brasil e no mundo". 
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Como sua visao: "ser uma empresa declasse mundial". E valoriza: 

a. Etica; 

b. Meritocracia; 

c. Respeito as Pessoas; 

d. Compromisso como Cliente; 

e. Sustentabilidade. 

3.3 DIRETORIA REGIONAL DO PARANA 

A Diretoria Regional do Parana - DRIPR. e uma das 27 administrac;oes 

regionais da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT e e o 6rgao 

encarregado de executar, em ambito estadual, os servic;os a cargo da Empresa. 

Parte destes e prestada no regime de monop61io, como e o caso das cartas, 

telegramas e malotes, e os demais sob o regime da livre concorrencia. A DRIPR e 

dirigida pelo Diretor Regional designado pelo Presidente da ECT, com aprovac;ao 

da Diretoria da Empresa. 

0 Parana possui 399 municipios, que totalizam uma area de 199.709 Km2
, 

com uma populac;ao, em 2007, de 10.284.503 habitantes (IBGE). 

A sede da Diretoria Regional esta localizada na Rua Joao Negrao, 1.251, 

em Curitiba, capital do Parana. 

0 processo operacional da empresa esta interligado por uma malha que 

envolve as quatro fases do fluxo postal: atendimento, tratamento, transporte e 

distribuic;ao. 

0 memento em que os objetos ingressam no fluxo postal constitui a fase do 

atendimento, sendo observadas as condic;oes de aceitac;ao da postagem 

(embalagem e enderec;amento) e tarifac;ao. 

A captac;ao dos objetos ocorre atraves da rede de atendimento. 

Com relac;ao a operacionalizac;ao, ap6s serem recebidos nas unidades de 

atendimento, os objetos sao levados a urn Centro de Tratamento (de Cartas ou 

Encomendas) onde ocorre o tratamento, isto e, os objetos sao triados e 
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direcionados conforme indicagao de enderego, observando-se os prazos de 

encaminhamento. 

Uma vez triados, os objetos sao encaminhados para as unidades de 

destino, obedecendo a logistica de transporte, desenvolvida pela Gerencia de 

Administragao da Frota. 

0 fluxo postal e concluido com a distribuigao dos objetos postais aos 

destinatarios, dentro do prazo previsto, no local indicado, com sigilo e garantia da 

integridade das correspondencias. 

Agregando as quatro fases ja citadas, a Logistica lntegrada constitui em 

seu conjunto urn novo processo principal do neg6cio, incrementado com a gestao 

do fornecimento e do armazenamento dos produtos comercializados pelo cliente. 

Os principais processos de apoio sao: planejamento, comunicagao, 

juridico, engenharia e manutengao de equipamentos, informagoes e sistemas, 

manutengao de veiculos, seguranga, controle e inspegao, financeiro, recursos 

humanos e suprimento. 

Na DRIPR, a forga de trabalho e constituida por empregados, 

colaboradores vinculados aos programas de forga de trabalho complementar 

(estagiarios e pessoas com deficiencia), terceirizados (seguranga, limpeza e 

manutengao) e profissionais liberais autonomos. Cabe ressaltar que a DRIPR foi 

pioneira na contratagao, mediante convenio, de pessoas com deficiencia e, dado 

ao sucesso e relevancia para o exercicio da cidadania, o programa foi estendido 

as demais Diretorias Regionais. 

Os empregados sao selecionados a partir de concurso publico, conforme 

preconiza a Constituigao Federal de 1989, e contratados e administrados segundo 

os criterios estabelecidos pela Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T). 

Considerando o quadro de pessoal de dezembro de 2008, a DRIPR conta 

com urn total de aproximadamente 6.200 empregados, o que representa 5,45% 

do efetivo proprio da ECT no mesmo periodo. 

A DRIPR tern as agoes regionais focadas na construgao de urn modelo 

de gestao voltado para a qualidade. Destacam-se as mais recentes: 
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1998 Recebimento do pr~mio Helio Beltrao pelo projeto de Caixas Postais Comunitarias; 

1998 Recebimento do selo ABRINQ - Empresa Amiga da Crian~a pelo projeto de Capacita~ao 
Profissional de Adolescentes; 

1999 Recebimento do Pr~mio SESI de Qualidade no Trabalho; 

2000 Conquista da Faixa Bronze no Pr~mio Qualidade do Govemo Federal; 

2001 Conquista da Faixa Bronze no Pr~mio Qualidade dos Correios; 

2001 Recebimento do Selo Social do Casem Conselho de A~ao Social Empresarial, como 
programa Correios Educar para o Futuro; 

2002 Conquista da Faixa Ouro do Pr~mio de Qualidade dos Correios; 

2002 Recebimento do trofeu Empresa Cidada, promovido pela Associa~o dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Parana (ADVB), como Projeto A Voz do Sillmcio; 

2002 Recebimento do Pr~mio COEP (Comit~ de Entidades no Combate a Fome e pela Vida), 
que incentiva o desenvolvimento e a qualifica~o das iniciativas de promo~o da 
cidadania; 

2003 Recebimento do Titulo Empresa Saudavel, pela Prefeitura Municipal De Curitiba; 

2004 Conquista da Faixa Ouro do Pr~mio Qualidade dos Correios; 

2005 Cria~o do CBEG - Comit~ de Benchmarking para Excel~ncia na Gestao; 

2005 Conquista do Primeiro Lugar no Ranking das DRs; 

2006 Conquista da Faixa Ouro e o Primeiro Lugar entre as DRs no Pr~mio Qualidade dos 
Correios. 

13° Concurso lnova~o na Gestao Publica Federal pelo projeto "Eco Postal" (DRIPR -
2008 70 Iugar). 

Quadro 02: Hist6rico da Qualidade na DRIPR 

3.3.1 0RGANOGRAMAS DA DIRETORIA REGIONAL DO PARANA 

A ECT, conforme podemos encontrar na pagina oficial da empresa na 

internet e em sua pagina institucional, apresenta os seguintes organogramas: 



Figura 16: Organograma Geral da ECT 

Fonte: http:// http://intranetac/organograma-ac 
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Figura 17: Organograma da DRIPR 

A Fig. 16 apresenta urn organograma da estrutura organizacional da ECT 

em sua Administra9ao Central. 0 Presidents da empresa, assim como os 

Diretores de Area, e nomeado pelo Presidents da Republica, por indica9ao do 

Ministro de Estado das Comunica96es. Alem de presidir os neg6cios da empresa, 

o Presidents tambem coordena a atua9ao das seguintes areas: Planejamento 

Estrategico e Gestao, Comunica98o e Marketing, Qualidade, Rela96es 

lnternacionais, lnspetoria Geral, Juridica, 6rgaos Colegiados, Ouvidoria, A96es 

Sociais, Assessoria Parlamentar e as Diretorias Regionais no ambito de suas 

respectivas areas. 

Os Diretores Regionais tern autonomia decis6ria em suas respectivas 

regioes, contando em suas estruturas regionais com 6rgaos ou representantes de 

cada Diretoria de Area e Departamento. Estes 6rgaos e representantes estao 

subordinados hierarquicamente ao Diretor Regional e tecnicamente a suas 

respectivas Diretorias ou Departamentos. 
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4 DIAGNOSTICO DA SITUACAO 

4.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DA DIRETORIA REGIONAL 

DO PARANA 

A partir de 1996 a Diretoria do Parana passou a realizar o processo de 

planejamento de forma estruturada, que consistia inicialmente, em desdobrar o 

planejamento estrategico corporativo, com a inser9ao de elementos regionais. 

Com a implanta9ao do Modelo de Excelencia dos Correios (MEC) em 2000, 

ampliou-se os horizontes do modele de gestao, com a internaliza9ao do conceito 

de partes interessadas: alem do acionista, representado pela Administra9ao 

Central, sao contemplados o cliente, a sociedade, os fornecedores e a for9a de 

trabalho, envolvendo-as no processo de planejamento regional. A partir desse 

modelo mental e da matura9ao da cultura organizacional com a incorpora9ao dos 

conceitos de aprendizado e refinamento, gradativamente foram inseridas as 

demais partes interessadas no processo do planejamento regional. Sao marcos 

determinantes: 

A no Marco 

lmplantayao do Modelo de Excel~ncia dos Correios 

2000 
Adoyao de slogan e logomarca orientadora das ayoes do ano vindouro 

lntroduyao de dinAmicas motivacionais ao ar livre nos eventos de divulgayao do 

planejamento 

2001 lmplementayao do Banco de Acompanhamento de Projetos (BAP) 

Consulta aos colaboradores sabre sugestoes de projetos para o ano vindouro com base 
2002 

em questoes orientadoras 

2004 Consulta aos demais elementos que compoa a forya de trabalho regional 

Desenho do novo Plano de Trabalho Regional (PTR) com a migrayao da base Access para 
2005 

SOL e mudanya da estrutura do PTR com a introduyao do conceito de perspectivas 
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lmplanta~o do novo PTR e cria~o das salas tematicas (Seminario Regional de 
2006 

2007 

Planejamento) 

Envolvimento de clientes, gestores de produto, parceiros estrategicos e 

fornecedores 

lntrodu~o do F6rum de Negocia~o (Negociac;ao inter-areas sabre demandas x 

capacidade produtiva) 

Quadro 03: Marcos do Planejamento 

4.1.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

Ten do por base o ciclo do PDCA, o processo de planejamento preve as 

seguintes fases: 

No primeiro trimestre do ano, ap6s a reuniao de analise critica do ciclo 

anterior, a equipe da APEGE planeja o ciclo seguinte, de acordo como padrao de 

trabalho. Nessa fase sao definidos: 

~ os periodos de cada etapa da execuc;ao (Do) do processo. 

~ o orc;amento necessaria para comunicac;ao a area financeira no mes 

de maio. 

E a fase da execuc;ao propriamente dita, a iniciar-se ainda no primeiro 

semestre do ano, conforme detalhado no item 4. Contempla as fases de 

elaborac;ao das estrategias regionais, elaborac;ao do Plano de Trabalho Regional 

(PTR}, inclusao dos principais projetos do PTR no Plano de Trabalho Corporative 

(PTC) e acompanhamento da execuc;ao do PTR ao Iongo de todo o ano. 
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•!• Check: 

0 controle do padrao de trabalho e realizado por meio do cronograma para 

cada etapa e pela supervisao direta da Se9ao de Planejamento (SPLA) no que 

concerne a qualidade dos produtos resultantes de cada etapa. 

•:• Learn: 

0 aprendizado e realizado dentro do Sistema de Aprendizado Regional 

(SAR) - 04 (aprendizado especlfico) em reuniao de analise crltica ap6s a ultima 

etapa do processo: Evento de Divulgayao, no mes de janeiro de cada ano. Sao 

entradas para esse processo de aprendizado as pesquisas de satisfa9ao 

aplicadas em duas fases do processo: Seminario de Planejamento e Evento de 

Divulga9ao, conforme explicitados nos itens 5 e 6 deste documento. 

4.1.2 FASES DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

As fases do processo de planejamento sao as seguintes: 

a) definiyao da logomarca e do mote (slogan) do Planejamento do ano 

vindouro; 

b) elaborayao da matriz SWOT regional; 

c) envolvimento das partes interessadas (acionista, cliente, sociedade, 

fornecedores e for9a de trabalho ); 

d) consolidayao das demandas de clientes, forya de trabalho, parceiros 

e fornecedores; 

e) realiza9ao do Forum de negocia9ao das lideran9as; 

f) valida9ao pela Alta Dire9ao; 

g) realiza9ao Seminario de Planejamento; 

h) homologa9ao final da Alta Dire9ao; 

i) elabora9ao do Plano de Trabalho Regional; 

j) realiza9ao do Evento de Divulga9ao e 

k) realizayao da Analise Critica do Processo de Planejamento. 



4.1.2.1 Detalhamento das fases do processo de planejamento 

4.1.2.1.1 Definigao da logomarca e mote (slogan) do Planejamento do ano 

vindouro 
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No segundo semestre de cada ano, e definido pela Alta Diregao, o foco 

central que acompanhara a Diretoria durante todo o ano vindouro. Esse foco e o 

elemento motivacional para criagao do slogan ou mote regional para o ano 

seguinte, mantendo-se a vinculagao a estrategia da ECT. 0 foco central e 

escolhido pela Alta Diregao a partir da analise de: 

./ cenario atual; 

./ necessidade de disseminar, reforgar ou mudar elementos da cultura 

organizacional; 

./ busca de engajamento na solugao de lacunas, e 

./ avaliagao sistemica do nfvel de maturidade da gestao, de acordo 

com o Modelo de Excelencia na Gestao. 

4.1.2.1.2 Elaboragao da Matriz SWOT regional 

Com o objetivo de analisar o cenario com vistas a prever as agoes para o 

ano vindouro, a APEGE elabora a matriz SWOT regional, que identifica tanto as 

forgas e fraquezas da Diretoria Regional como tambem as ameagas e 

oportunidades que o ambiente externo sinaliza. A elaboragao de uma matriz 

SWOT e realizada na APEGE com base em conhecimento tecnico e experiencia 

de especialistas no assunto. 

Na realizagao da matriz SWOT regional inicial, sao considerados como 

forgas-fraquezas, oportunidades-ameagas os elementos provenientes de: 

./ Diretrizes corporativas (objetivos estrategicos, perspectivas, 

identidade corporativa) e matriz SWOT da ECT, elaborada pelo DPLAN e 

disponibilizado para as DRs; 

./ Analise critica com os referenciais comparativos pertinentes, 

defenidos no Manual do Planejamento; 
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./ Elementos das palestras do Projeto "Correios do Parana 2017", 

relacionados ao tema de cenarios nas vertentes de neg6cio, pessoas, legisla<;ao e 

infra-estrutura, em que sao mantidos os registros, pela APEGE, para utiliza<;ao 

neste processo. 

A Matriz SWOT inicial e compartilhada com todo o Corpo Gerencial para 

busca de considera<;oes e complementa<;oes. Ap6s, a APEGE consolida o 

documento, realizando ajustes ao Iongo do processo, sempre que houver novos 

elementos que assim o exijam durante o processo de planejamento, tais como: 

necessidades dos clientes ou outra parte interessada. A APEGE verifica ao final 

de todo o processo, quando da consolida<;ao do PTR, a coerencia dos projetos 

inseridos com a matriz SWOT. 

4.1.2.1.3 Envolvimento das partes interessadas 

Nesta fase sao buscadas e registradas as demandas do acionista, clientes, 

for<;a de trabalho, fornecedores, parceiros e sociedade que deverao ser 

consideradas na elabora<;ao do planejamento do ano vindouro. Como partes ou 

publicos envolvidos sao considerados: 

a) Acionista 

0 acionista e representado pela Administra<;ao Central e os seus 

elementos que alimentam o Planejamento Regional sao: 

./ Plano Estrategico Quadrienal; 

./ Plano de Neg6cios; 

./ Plano Tatico; 

./ Painel de Bordo Corporativo e Painel de Bordo Regional e 

./ Reunioes setoriais das areas tecnicas: por ocasiao do Planejamento 

Corporativo, as Diretorias de Area se reunem com suas areas tecnicas da 

Administra<;ao Central e das DRs para elencar as a<;oes corporativas prioritarias 

para o ano vindouro. 
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Com base nos elementos corporativos e na Matriz SWOT regional, a 

Diretoria Regional elabora seu Painel de Bordo de indicadores estrategicos 

regionais. 

b) Cliente e Mercado 

Nesta fase sao ouvidos os clientes e atraves deles, entender o mercado, 

a fim de orientar os esforgos da DR para atender as necessidades dessa parte 

interessada. Sao envolvidos representantes de clientes corporativos, de varejo 

com contrato e de varejo sem contrato. Tambem sao ouvidos os Gestores de 

Produtos, ou seja, os Assistentes Comerciais responsaveis por urn segmento 

representativo ou com grande potencial na DR, tais como Logfstica, Marketing 

Direto, lnternacional e Digital. A metodologia de extragao de informagoes e a que 

se segue: 

b.1) Clientes Corporativos 

Para ouvir os principais clientes corporativos e realizada uma reuniao 

desses com todo o corpo gerencial, coordenada pelos Gerentes de Contas da 

GECOM, com o apoio da APEGE. 

b.1.1. 0 Gerente de Contas Especiais/ Assistentes Comerciais fazem o 

convite a urn executivo de nfvel estrategico da empresa-cliente em questao, 

agendando uma data para uma reuniao preparat6ria do executivo com a APEGE. 

b.1.2. A APEGE, em companhia do Gerente de Contas, aborda na reuniao 

preparat6ria os seguintes aspectos que o cliente pode trazer na reuniao com o 

corpo gerencial: 

- seus principais requisitos de valor (fatores crfticos para o cliente) a que os 

Correios precisam se atentar para continuar o relacionamento; 

- a orientagao da sua organizagao para os pr6ximos dez anos; 

- sua percepgao atual dos Correios nesse futuro e 

- as necessidades e expectativas em relagao aos produtos e servigos dos 

Correios. 
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b.1.3. Agendada a data da apresentagao do cliente a Alta Diregao e ao 

Corpo Gerencial, cabe a APEGE organizar a infra-estrutura do local, caso este 

seja nas dependencias dos Correios. 

As informag6es obtidas por esta forma de relacionamento com o cliente 

devem ser consideradas na revisao da matriz SWOT. 

b.2.) Clientes de Varejo com Contrato 

b.2.1. A APEGE envia para cada REVEN uma solicitagao para que elas 

fagam uma pesquisa (via e-mail ou cantata pessoal), tendo por orientagao as tres 

abordagens constantes do subitem b.1.2. 

b.2.2. As REVENs repassam as respostas para a APEGE, para 

consolidagao em fase posterior. 

b.3) Clientes de varejo sem contrato 

Para este publico-alva as informag6es sao colhidas nas ultimas pesquisas 

de satisfagao de clientes realizadas pela ASDEM. 

b.3.1. A anc~lise deve ser realizada pelos gerentes da area de neg6cios em 

conjunto com a APEGE, que consolida as conclus6es na proxima fase do 

planejamento. 

b.4) Gerentes de Produtos 

Objetivando dar foco aos quatro segmentos (Logistica lntegrada, 

Marketing Direto, lnternacional e Digital), os gestores responsaveis por estes 

segmentos, devem fazer uma exposigao a Alta Diregao e ao Corpo Gerencial, 

trazendo elementos que contribuem para a inclusao de projetos voltados a 

impulsionar esses mercados. 

b.4.1. A APEGE agenda com o Gabinete as datas das reuni6es da Alta 

Diregao, Corpo Gerencial e Gestores de Produtos. 

b.4.2. Na explanagao, os Gerentes de Produtos apresentam o diagn6stico 

atual da posigao do produto no mercado paranaense, bern como o potencial de 
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crescimento. Apresentam ainda uma proposta de plano de ac;ao e necessidades 

para a sua implementac;ao. 

c) Forc;a de Trabalho 

Nesta fase a forc;a de trabalho e motivada a contribuir com ideias e 

sugestoes, atraves de urn folder enviado as residencias, onde constam perguntas 

direcionadoras. Essas perguntas direcionadoras sao elaboradas de acordo com o 

foco dado ao planejamento, tendo por base os objetivos estrategicos e 

indicadores de Painel de Bordo. 

c.1. A APEGE envia folder com perguntas direcionadoras a todos os 

colaboradores e demais elementos que compoem a forc;a de trabalho regional, 

como objetivo de dar a conhecer a todos o inicio do processo de planejamento e 

oportunizar a participac;ao. 

c.2. Em data previamente determinada pela APEGE, e com as orientac;oes 

da Assessoria, os gestores das unidades promovem uma reuniao com a forc;a de 

trabalho para coletar e debater as sugestoes individuais, enviando o consolidado 

para a APEGE. 

c.3. Cabe a APEGE consolidar novamente as sugestoes por gerencias de 

areas sistemicas. Em seguida, a APEGE envia o consolidado para cada gerencia, 

para que elas avaliem as sugestoes segundo a pertinencia ( e sugestao de 

subsidio ao planejamento?), relevancia (a sugestao impacta positivamente nas 

ac;oes para o ano vindouro?) e facilidade de implementac;ao. A cada sugestao a 

gerencia deve formular uma resposta. 

c.4. A APEGE, ao final do processo de planejamento, divulga via intranetpr 

as sugestoes com as respostas pas-analise, informando da inclusao em projetos 

do PTR para as sugestoes adotadas ou as razoes da nao inclusao no PTR do ano 

para os casos em que as sugestoes nao tenham sido acatadas. 

d) Fornecedores e parceiros estrategicos 

Nesta etapa sao envolvidos os fornecedores e parceiros considerados 

estrategicos pela Regional. Por parceiros entendem-se as organizac;oes que 



55 

participam de projetos em conjunto com a ECT, a exemplo de SESI, SENAI, etc ... 

A definic;ao desse grupo e realizada pela GERAD, GESIT, GEOPE, GENAF, 

GECOM, GEVAR e GERAT (fornecedores estrategicos) e GEREC, GESAU e 

ASCOM (parceiros estrategicos). 

d .1. As areas mencionadas enviam a relac;ao dos fornecedores e parceiros 

que foram selecionados e a APEGE lhes envia urn questionario com o mesmo 

conteudo descrito em b.1.2., dentro do enfoque de parceria (parceiros 

estrategicos) e relacionamento comercial (fornecedores ). As respostas recebidas 

sao compiladas para a fase posterior. 

e) Sociedade 

e.1. A demanda da sociedade e verificada atraves do processo de Auto

Avaliac;ao da DR, conforme a metodologia do lnstituto Ethos, utilizando seus 

resultados e relat6rios como insumos para os projetos da area s6cio-ambiental 

para o ano vindouro. 

4.1.2.1.4 Consolidac;ao das demandas de clientes, forc;a de trabalho, parceiros e 

fornecedores 

A APEGE recebe as demandas das fases anteriores relatadas e faz a 

consolidac;ao por area. Ap6s, envia as areas para analise da viabilidade de 

transformar as demandas em projetos. 

Alem destas, as areas consideram as demandas corporativas, os projetos 

do PTR que terao continuidade no ano seguinte e os projetos oriundos do Plano 

de Melhoria da Gestao (PMG), resultantes do Relat6rio de Avaliac;ao da Gestao 

do ultimo ciclo. 0 resultado e a formulac;ao de pre-projetos que serao levados a 

etapa do Forum de Negociac;ao das Lideranc;as para aprovac;ao. 

As areas enviam para a APEGE os enunciados de pre-projetos dentro do 

padrao estabelecido pela Assessoria. 

A APEGE faz uma analise global, verificando se os projetos propostos 

contemplam as demandas de todas as partes interessadas e se ha consonancia 

com a matriz SWOT e, por conseguinte, com os objetivos estrategicos eo PMG. 
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Com o apoio da APEGE, a Alta Direc;ao faz uma consolidac;ao dos pre

projetos. Os Coordenadores de Area condensam os pre-projetos vinculados as 

suas respectivas Coordenadorias, os dos Assessores Tecnicos, sob a 

coordenac;ao do Diretor Regional e os pre-projetos relativos a area socio

ambiental coordenados pelo Diretor Regional Adjunto. 

4.1.2.1.5 Realizac;ao do Forum de Negociac;ao das Lideranc;as 

Esta fase visa permitir que todas as areas conhec;am os pre-projetos e 

negociem a sua transformac;ao em projeto consensado. 

A APEGE organiza urn forum de 8 horas com a participac;ao da Alta 

Direc;ao e do corpo gerencial, para apresentac;ao e discussao de cada pre-projeto 

para que o grupo delibere a integrac;ao ou nao do mesmo no Plano de Trabalho 

Regional (PTR) do ano seguinte. 

Havendo necessidade, dado o volume de demandas, sao priorizadas as 

iniciativas, a partir da analise de disponibilidade de recursos. 

4.1.2.1.6 Validac;ao pela Alta Direc;ao 

Os projetos consensados no Forum de Negociac;ao de Lideranc;as sao 

submetidos a Alta Direc;ao para validac;ao, visando inclusao para apresentac;ao na 

etapa posterior, no Seminario de Planejamento. 

A APEGE envia para os Coordenadores de Areas o rol dos projetos 

consensados no Forum de Negociac;ao para validac;ao. 

Os Coordenadores de Areas validam ou realizam ajustes do conteudo, 

reenviando a APEGE, para preparac;ao do material para o Seminario de 

Planejamento. 

4 .1.2 .1 . 7 Realizac;ao do Seminario de Planejamento 

0 Seminario e coordenado pela APEGE, com a presenc;a da Alta Direc;ao, 

corpo gerencial e das principais lideranc;as das areas comercial e operacional, 
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com dura~ao de dois dias, onde sao expostos os projetos aprovados na fase 

anterior, para dissemina~ao e refinamento. 

0 seminario acontece atraves de Salas Tematicas, conduzidas pela Alta 

Dire~ao (Diretor, Diretor Adjunto, CONEG, COOPE, COSUP e COORH), 

juntamente com suas equipes gerenciais, que apresentam os principais projetos 

sob a sua vincula~ao. 

E oferecida a todas as lideran~as a oportunidade de sugerir refinamentos 

aos projetos aprovados, ou questionar a permanencia ou exclusao de alguma 

sugestao considerada relevante. 

As sugestoes e as discussoes decorrentes sao registradas pela secretaria 

da sala tematica a fim de redefinir o escopo do projeto. 

Ao final do Seminario e aplicada uma pesquisa, visando colher informa~oes 

acerca da programa~ao desenvolvida, da infra-estrutura utilizada e metodologia 

aplicada, visando a analise crltica do modelo para aperfei~oamento e ajustes. 

4.1.2.1.8 Homologa~ao final da Alta Dire~ao 

A Alta Dire~ao analisa e faz os ultimos ajustes, incluindo, quando ja 

conhecido, os projetos corporativos e repassa o produto final para APEGE 

cadastrar os projetos, junto com outras iniciativas (a~oes) no Plano de Trabalho 

Regional, disponlvel no sistema PTR da intranetpr. 

4.1.2.1.9 Elabora~ao do Plano de Trabalho Regional - PTR 

Nesta fase, quando da inclusao dos projetos no PTR, e encerrada a etapa 

de constru~ao do processo do planejamento. 

4.1.2.1.1 0 Realiza~ao do Evento de Divulga~ao 

Coordenado pela APEGE com o apoio das areas, o evento de divulga~ao 

do Planejamento acontece no mes de janeiro, contando com a participa~ao de 

aproximadamente 300 colaboradores (gestores, outras lideran~as e formadores 

de opiniao- inspetores, instrutores e assistentes comerciais) e objetiva: 



./ apresentac;ao das realizac;oes do ano anterior; 

./ divulgac;ao das diretrizes da ECT e da DR para o ano; 

./ divulgac;ao do Painel de Bordo; 
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./ divulgac;ao das principais iniciativas constantes do PTR a serem 

conduzidas pela Alta Direc;ao; 

./ Promoc;ao da integrac;ao entre as principais lideranc;as regionais e 

motivac;ao para o atingimento das metas e a superac;ao dos desafios do ano 

vindouro. 

Cabe a APEGE, apresentar proposta a Alta Direc;ao da programac;ao do 

evento, definindo: 

./ local; 

./ publico-alva; 

./ palestrantes e/ou empresa de consultoria; 

./ infra-estrutura: local, alimentac;ao, ambientac;ao e outros itens 

necessaries, com a respectiva cotac;ao ou expectativa de custos. 

Ap6s a deliberac;ao da Alta Direc;ao, a APEGE, em conjunto com as areas 

apoiadoras, adotara as medidas necessarias para a realizac;ao do evento, a partir 

de check list previamente definido. 

Ao final do evento e aplicada uma pesquisa, visando colher informac;oes 

acerca da programac;ao desenvolvida, da infra-estrutura utilizada e da 

metodologia aplicada, visando a analise crftica do modelo para aperfeic;oamento e 

ajustes. 

4.1.2.1.11 Realizac;ao da Analise Crftica do Processo de Planejamento 

Em reuniao realizada com o corpo tecnico da APEGE, a analise critica do 

processo de planejamento regional e realizada a partir de: 

./ impressoes colhidas pelos pr6prios participantes da reuniao; 

./ crfticas e sugestoes oriundas da pesquisa de satisfac;ao realizada 

por ocasiao do Seminario de Planejamento e do Evento de Divulgac;ao do 

Planejamento; 
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./ outras demandas e oportunidades de melhorias colhidas no decorrer 

do ano. 

A reuniao e documentada atraves de ata e as altera~oes dos padroes de 

trabalhos, aprovados pela Alta Dire~ao. 

4.1.3 ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DE GESTAO 

0 acompanhamento e analise critica de desempenho do Plano de Trabalho 

Regional, as delibera~oes das a~oes a serem adotadas para a melhoria da 

performance e monitoramento acontece nas reunioes mensais dos Grupos de 

Gestao e nas reunioes semestrais nas Sedes de REV EN. 

4.1.4 DISPOSI<;OES GERAIS 

0 cronograma e o esquema do processo de planejamento transcorrem 

conforme abaixo: 

~~~~~~~~~~· n~cJI ~MJ 
II JUL II JUL I 

~================~IIAGoi\AGO I 

[ Demandas das Partes lnteressadas II SET II NOV I 

Forun de Negocia~ao lideran~as II NoviiNovl 

Seminario de Planejamento II DEZ II DEZ I 

Valida~ao Final AD II DEZ II DEZ I 

Plano de Trabalho Regional II DEz ii JAN I 

Evento de Divulga~ao II JAN II JAN I 

Analise Critica II FEV II FEV I 

Acompanhamento Grupos de Gestao II FEV II DEZ I 

NOVO CICLO II JUL I 

Figura 18: Cronograma de Planejamento da DRIPR 

* lnter-relacionarnento de praticas de gestio 

Forun de . 
Negocia~ao 
l ideran~as 

Evento de 
Divulga~ao 

Figura 19: Esquema de Planejamento da DRIPR 
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4.2 PLANO DE TRABALHO REGIONAL- PTR 

Em 1998 iniciou-se a elaboragao, em Access, do Plano de Trabalho 

Regional - PTR, primeiramente, para as Gerencias, passando a ser expandidas 

para as Unidades de Atendimento e os Centres de Distribuigao Domiciliaria -

CDDs em 1999. 

Em 2003 passou-se a elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho atraves 

de Sistemas/Bancos de Dados interligados, com alimentagao remota. 0 Plano de 

Trabalho era dividido em quatro blocos: Rentabilidade (receita e despesa), 

Projetos, lndicadores e RID (Receita/Despesa), passando-se utilizar tambem a 

ponderagao. Nesse mesmo ano, iniciou-se a especificagao dos indicadores e foi 

desenvolvido o Banco de Acompanhamento de Projetos - BAP, em SQL, utilizado 

para detalhamento dos projetos. Em 2005 o BAP foi desativado em fungao do 

Plano de Trabalho Corporative - PTC. 

A partir de 2004, o Plano de Trabalho da Diretoria Regional passou a ser 

desenvolvido por Perspectiva (Balance Scorecard - BSC) e foi implementada a 

importagao dos resultados contidos no Sistema BDCR. Foi tambem desenvolvido 

o Relat6rio Gerencial com o Plano de Trabalho da Regional. 

Em 2005, tendo por objetivo urn refinamento na elaboragao e 

acompanhamento do PTR, iniciou-se a analise e desenvolvimento de urn Sistema: 

Plano de Trabalho Regional - PTR, que foi implementado ao final do ano de 2006 

na elaboragao do Plano de Trabalho de 2007. 0 PTR, constantemente, passa por 

aprimoramentos realizados pela area desenvolvedora (Gerencia de Sistemas -

Gesit), a partir de demandas da area gestora (Assessoria de Planejamento e 

Gestao - APEGE). 

A partir de entao, os pianos de trabalho de centenas de 6rgaos da Diretoria 

Regional do Parana, passaram a ser elaborados e acompanhados pelo sistema 

PTR, onde cada Area (Gerencias e Assessorias) incluem as iniciativas (projetos, 

atividades ou agoes), indicadores e metas para seus 6rgaos e demais 6rgaos 

para os quais as iniciativas sao desdobradas, conforme a caracteristica da 

iniciativa e indicador. 
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0 sistema PTR podera ser acessado por meio da pagina da APEGE ou na 

area de servi9os da lntranetpr. 

5 PROBLEMASENCONTRADOS 

0 planejamento anual da Diretoria Regional do Parana ocorre como urn 

desdobramento do Planejamento Estrategico da ECT, no entanto algumas 

oportunidades de melhoria foram identificadas neste processo, gerando como 

consequencia lacunas na defini9ao dos indicadores e constru9ao de pianos de 

a9ao. Os principais problemas sao: 

../ Excesso de indicadores; 

../ Falta de hierarquiza9ao e inter-rela9ao entre os indicadores; 

../ Falta de controle na mensura9ao dos resultados dos indicadores, 

gerando erros; 

../ Falta de metodologias sistematizadas na defini9ao das metas; 

../ 0 monitoramento dos indicadores ocorre com atraso e morosidade. 

6 RECOMENDACOESPARAIMPLANTACAO 

0 processo de Planejamento de uma organiza9ao deve funcionar como urn 

sistema, inter-relacionando urn modelo de neg6cio competitive com as estrategias 

elaboradas. Este sistema esta representado na Figura 19, por meio de processos 

gerenciais interligados que se desdobram em indicadores, metas e pianos de 

a980. 
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Figura 19: Fluxo de Planejamento Estrategico 

Diante das oportunidades de melhoria identificadas no processo de 

Planejamento Regional dos Correios, foram elaboradas propostas que se 

seguem: 

•!• Metodologia de indicadores: 

Problemas solucionados: excesso de indicadores; falta de hierarquizac;ao e 

inter-relac;ao entre os indicadores. 

A definic;ao de indicadores ocorre para que as estrategias elaboradas no 

processo de Planejamento sejam avaliadas, ou seja, a partir de medic;oes de 

resultados tomadas ao Iongo do tempo, e possivel se verificar o nivel de 

desempenho (exito, performance, sucesso) que a organizac;ao tern em realizar o 

que foi planejado. 
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A defini<;ao de indicadores de desempenho para a avalia<;ao da 

implementa<;ao das estrategias propicia elementos para o gerenciamento do seu 

progresso com base em fatos. 

Mas, e importante que seja utilizada uma metodologia na defini<;ao dos 

indicadores. A metodologia indicada neste projeto e a de BSC, que utiliza como 

mecanisme a escolha dos indicadores mais apropriados e sugere que esses 

indicadores sejam correlacionados e classificados em indicadores resultantes 

(outcomes) ou direcionadores (drivers) como ilustra o quadro 04, do painel de 

bordo sugerido a Diretoria Regional dos Correios do Parana. Os estudos de 

correla<;ao entre os indicadores possibilitam o entendimento dos impactos de uma 

medida no desempenho da outra. 

A ferramenta espinha-de-peixe, urn dos mais simples mecanismos de 

analise de possiveis rela<;oes, pode ser utilizada para encontrar os indicadores 

direcionadores que influenciam indicadores resultantes. A partir do exemplo da 

figura 20, os indicadores fndice de fa/tas em treinamentos, fndice de atrasos e 

Tempo medio ocupado em registro de informaQoes, poderao ser acompanhados 

por afetarem fortemente o fndice de produtividade da mao-de-obra (MO). 

Tecnicas de estatisticas poderao ser utilizadas posteriormente para a analise de 

correla<;ao de grandezas entre os indicadores apontados. 

Tecnotogia 

P rodudvidade 
daMO 

Figura 20: Exemplo de indicadores direcionadores e resultantes 
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Quadro 04: Painel de Bordo dos Correios 

•!• Qualifica~ao do pessoal: 

Problema solucionado: falta de controle na mensura<;ao dos resultados dos 

indicadores, gerando erros. 

Para que haja confiabilidade na mensura<;ao dos resultados relativos aos 

indicadores selecionados, e importante que sejam observados tres aspectos: 

../ que a organiza<;ao disponha de urn sistema inteligente de correla<;ao 

entre indicadores drivers e outcomes; 

../ que as formulas de levantamento dos indicadores sejam bern 

definidas; 

../ que os profissionais responsaveis pela medi<;ao dos indicadores 

sejam capacitados para tal. 

Alem disto, a organiza<;ao deve buscar a elabora<;ao de documentos: 

formularios de identifica<;ao e detalhamento dos indicadores, que registrem 

aspectos como o nome do processo, o nome do indicador, seus objetivos, seu 

tipo, a sigla pela qual sera conhecido, o intervalo de tempo entre duas aplica<;oes, 
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a fonte dos dados (local ou pessoa que fornecera os dados), seu destino (para 

quem enviar os resultados), a forma de coleta (manual ou automatica) e o 

procedimento (por exemplo: sua formulae unidades). 0 exemplo deste formulario 

pode ser observado na Figura 05. 

•:• Metodologias na definic;ao de metas: 

Problema solucionado: falta de metodologias sistematizadas na definic;ao 

das metas. 

0 mecanismo de determinac;ao de metas pode ocorrer baseado em fatos e 

na forma de desafios incrementais lanc;ados pela Alta Direc;ao. Esta metodologia e 

frequentemente utilizada e pode considerar: 

./ informac;oes sobre altos niveis de desempenho pontuais alcanc;ados 

ao Iongo de exercicios anteriores e projetados para todo o exercicio subseqOente; 

./ projec;ao de desempenho hist6rico, associado a ganhos esperados 

decorrentes de investimentos em melhorias, de novos metodos adotados ou de 

avaliac;ao de oportunidades; 

./ projec;ao de cenarios do setor de atuac;ao da empresa; 

./ projec;ao de metas dos indices drivers para os indices outcomes; 

./ autodesafio dos executivos, estimulados por programas de 

participac;ao em resultados, em func;ao de niveis a serem alcanc;ados; e 

./ experiemcia pregressa dos executivos sobre o nivel de resposta 

conhecido do seu sistema de lideranc;a (considera-se que a experiencia do 

executivo e urn fato). 

•:• Gestao do Sistema de lndicadores: 

Problema solucionado: o monitoramento dos indicadores ocorre com atraso 

e morosidade. 

Ao Iongo deste trabalho, foi observado que o sistema Plano de Trabalho 

Regional da DRIPR nao apresenta plataforma amigavel, motivo pelo qual nao e 

utilizado de forma natural por seus gestores, excetuando-se quando estes sao 

cobrados pelo uso. Como consequencia, cada area realiza a sua gestao por meio 



66 

de ferramentas pontuais e nao integradas (Power Point e Excel). Para que este 

problema seja solucionado, sugere-se as implementag6es ao PTR: 

../ possibilitar correlag6es inteligentes entre indicadores drivers e 

outcomes; 

../ possibiltar analises descritivas pelos gestores dos resultados; 

../ manter visualizag6es dinamicas e estratificadas por resultados nao 

alcangados, resultados alcangados e por perspectiva do BSC; 

../ manter integragao com o ERP e demais sistemas da empresa de 

modo que os resultados dos indicadores sejam contabilizados em tempo real com 

as transag6es comerciais, contabeis, de pessoas, etc.; 

../ gerar graficos hist6ricos que possam ser utilizados em reuni6es 

gerenciais. 

0 monitoramento do PTR deve ser constante, principalmente na gestae 

dos indicadores drivers. As reuni6es gerenciais devem ocorrer no mes do 

acontecimento dos fatos e nao com atrasos, tendo em vista a necessidade de 

tomadas de decis6es rapidas e eficazes. 

Enfim, a gestae dos indicadores necessita de dinamicidade e otimizagao, 

porque os resultados destes indicadores devem caracterizar o espelho do 

desempenho organizacional para qual o modele de neg6cio se prop6e. 

7 CONCLUSOES 

E comum que as organizag6es tenham excesso de indicadores no Nivel 

Estrategico e que as varias reuni6es de analise de resultados pela alta diregao 

sejam longas e exaustivas - uma "enxurrada" de indicadores. 

0 problema diagnosticado parte da premissa de que ha uma tendencia 

natural de se considerar todos os objetivos, pianos, etc. da organizagao como 

sendo criticos para a estrategia e para analise da alta diregao. Na verdade, todos 

sao importantes, mas o grau de relevancia estrategica certamente e variavel. 

As organizag6es, de forma geral, nao dispendem tempo suficiente 

separando o que e critico para a estrategia do que e melhoria continua ou 

manutengao do status quo. 
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Existem objetivos nos tres nlveis (estrategico, gerencial e operacional) e e 

necessaria distingui-los. Entretanto, nao e necessaria criar diagramas que 

encadeiem todos os objetivos da organizac;ao nos tres niveis. 

0 mesmo acontece com relac;ao aos fatores de sucesso. Quantos pianos, 

iniciativas, projetos, etc. tern uma organizac;ao nos tres niveis? Centenas, 

milhares talvez. Sendo assim, tambem ai e necessaria definir o que e critico -

como o proprio termo (Fator Critico de Sucesso) ja indica. 

Os objetivos e fatores de sucesso dos Niveis Gerencial e Operacional nao 

sao menos importantes que os do Nivel Estrategico. 

Exemplo: os Correios mantem adequac;ao da frota aos padroes de emissao 

de gases poluentes, cujo controls ambiental e importante, ja ha alguns anos com 

os parametros abaixo do limite superior da legislac;ao. Este indicador nao precisa 

ser apresentado na reuniao de analise critica da alta direc;ao. 

Nesse caso, o objetivo de manter a adequac;ao da frota aos padroes de 

emissao de gases poluentes e de manutenc;ao do status quo, e deveria estar no 

segundo ou terceiro niveis. Nada impede que os diretores e gerentes continuem a 

acompanha-lo em outras reuni6es, durante o walking around, pelo PTR, ou que 

sejam informados quando as metas de manutenc;ao nao estao sendo atingidas. 

Os objetivos e ac;oes do segundo e terceiro niveis dao sustentac;ao a 
estrategia, cuja formulac;ao obviamente presume que o status quo sera mantido e 

que a melhoria continua persistira. 

Outro tipo de situac;ao que pode ser erroneamente considerada estrategica 

e exaustivamente comparar o indicador de competitividade externa com o 

desempenho de outras diretorias regionais. Todo indicador que a organizac;ao nao 

o associa a alguma meta desafiadora, deve ser acompanhado no setor de 

atuac;ao e permitir ser comparado a outras organizac;oes do mesmo setor. Porem, 

se nao ha meta desafiadora, nao e estrategico, e deveria ser acompanhado no 

nivel gerencial. 
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