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RESUMO 

Este trabalho compõe-se por duas partes. A primeira delas trata-se de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema Gestão por Processos. Através deste estudo, apresentou-

se os conceitos, ferramentas, princípios fundamentais que envolvem o tema, bem 

como a metodologia empregada em sua implementação. Foram levantadas, ainda, 

as possíveis falhas que podem ocorrer durante o processo de migração de uma 

estrutura orientada pela Gestão por Funções para uma outra, orientada pela Gestão 

por Processos. A segunda parte do presente trabalho trata-se de uma pesquisa-

ação, a qual primou por apresentar um exemplo de implementação da Gestão por 

Processos, a fim de contextualizar e complementar o aprendizado sobre o tema. 

Este estudo de caso foi realizado no setor de Fundição de uma empresa 

Metalúrgica. Nesta etapa, portanto, foram identificadas as etapas de implementação, 

os recursos necessários, as ferramentas, as principais dificuldades encontradas 

durante o processo, bem como a metodologia utilizada para efetuar a transição de 

uma estrutura vertical, baseada em Funções, para uma estrutura horizontal, 

baseada em Processos. 

Palavras-chave: Gestão por Funções. Gestão por Processos. Fundição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work is composed of two parts. The first of them it is a literature review on the 

subject of Business Process Management. Through this study, presented the 

concepts, tools, principles involving the subject and the methodology employed in its 

implementation. Were raised, the possible failures that may occur during the 

migration process of a structure driven by management functions to another, driven 

by business process management. The second part of this work it is an action 

research, which distinguished itself by presenting a sample implementation of 

Process Management in order to contextualize and complement the learning on the 

subject. This case study was carried out at the foundry sector of a Metallurgical 

company. At this stage, therefore, were identified implementation steps, the 

necessary resources, tools, the main difficulties encountered during the process and 

the methodology used to make the transition from a vertical structure based on 

functions, to a horizontal structure, based on processes. 

Keywords: Management by function. Business process management. Foundry. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Herança da Revolução Industrial inglesa, a estrutura das organizações 

manteve-se basicamente a mesma durante várias décadas ao longo do século XX. 

Esse tipo de organização assenta-se sobre vários pressupostos que estão 

superados e que deram base ao surgimento de empresas voltadas para dentro, para 

suas próprias atividades, com estruturas hierárquicas pesadas e rígidas.  

A saturação da demanda por bens de consumo padronizados, suportados 

pela produção em massa, bem como a necessidade de redução dos lotes para 

atender à crescente exigência do consumidor por produtos customizados e 

diversificados, fizeram com que as empresas buscassem novas formas de produção. 

O ambiente de operação das organizações passou, portanto, a ser cada vez mais 

mutável e complexo, passando a acompanhar a lógica de seus processos, e não 

mais o raciocínio compartimentado da abordagem funcional. 

A presença de um novo ambiente concorrencial aliado à globalização dos 

mercados e ao contínuo aparecimento de novas tecnologias passou a exigir das 

empresas maior potencial competitivo suportado por estratégias cada vez mais 

ousadas. Em um universo de crescentes exigências em termos de produtividade e 

de qualidade do serviço oferecido aos clientes, as organizações passaram a se 

preocupar mais com a qualidade dos fluxos de bens dentro do processo produtivo, 

focando nas atividades que realmente agregam em seu produto final, objetivando, 

assim, atender seus clientes da melhor forma possível e, conseqüentemente, 

fidelizá-los. Para sobreviver em um mercado extremamente competitivo, as 

organizações têm sido forçadas a elaborarem e aperfeiçoarem suas operações com 

o objetivo de tornar os processos eficazes, eficientes e adaptáveis. 

De acordo com Davenport (1994), a estrutura hierárquica é, tipicamente, 

uma visão fragmentária e estanque das responsabilidades e das relações de 

subordinação. Enquanto que a estrutura por processos é uma visão dinâmica da 

forma pela qual a organização produz valor. 

A migração da Gestão por Funções para Gestão por Processos em uma 

organização não é, entretanto, uma tarefa muito fácil. As pessoas têm que aprender 

a pensar de maneira diferente e a trabalhar em equipe. É necessário que cada 
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funcionário tenha uma visão holística do negócio, compreendendo o quanto o seu 

trabalho afeta o todo. 

A tecnologia da informação tem importante papel na eficiência e eficácia 

desse tipo de organização voltada para processos. Para Davenport (1994, p.84), “o 

progresso na administração das informações raramente é descrito ou medido [...]. 

Grandes volumes de informações entram e saem das organizações sem que 

ninguém tenha plena consciência do seu impacto, valor ou custo”. 

Segundo Hammer (1997), as empresas que mantiverem suas estruturas 

hierárquicas tradicionais e sistemas burocráticos, não serão capazes de competir 

com as empresas orientadas por processos. 

1.2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a implementação do modelo de 

Gestão por Processos em uma empresa do setor metalúrgico, identificando as 

etapas de evolução e a metodologia utilizada para efetuar a transição de uma 

estrutura vertical, baseada em Funções, para uma estrutura horizontal, baseada em 

Processos. 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

Hoje em dia, temas como redesenho de processos, organização por 

processos e gestão por processos têm se tornado cada vez mais frequentes em 

organizações que primam pela melhoria contínua. 

Fatores como a globalização, a necessidade de redução dos lotes, a 

competitividade, o aumento da demanda de mercado, a frequência de turnover 

(rotatividade de profissionais) cada vez maior, a crescente implantação dos 

Sistemas Integrados de Gestão (os ERP´s -Enterprise Resource Planning-, que são 

sistemas de informação responsáveis por integrar todos os dados e processos de 

uma organização em um único sistema. Esses sistemas são tratados como 

diferenciais competitivos visto que, no back office, proporcionam controles mais 

eficazes para a agilidade na tomada de decisões e no front office, maior rapidez nos 

check-in e check-out), dentre outros, tem gerado a necessidade de alinhamento e 

mapeamento dos processos. Em conseqüência disso, as empresas tem buscado, de 

forma crescente, uma nova forma de gerenciar seus processos.  
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A gestão por processos vem, portanto, com o intuito de tornar os processos 

eficazes, à medida que viabiliza os resultados desejáveis, a eliminação dos erros e a 

minimização dos atrasos; eficientes, através da otimização do uso dos recursos; e 

adaptáveis, através do desenvolvimento da capacidade de adaptação às 

necessidades variáveis do usuário e da organização.  

Neste novo cenário, caracterizado pela alta competição entre as empresas e 

exigências cada vez maiores por parte dos consumidores, o desempenho, eficiência, 

eficácia, qualidade, rapidez e flexibilidade são palavras chaves. Cabe àqueles 

envolvidos com a gestão das organizações, o que em muitos casos diz respeito ao 

Engenheiro de Produção, utilizar suas habilidades e conhecimentos para tornar a 

organização fortemente competitiva no cenário atual. 

Pretende-se, portanto, com este trabalho, sistematizar o estudo e 

conhecimento sobre o tema. Através do estudo teórico, conhecer diferentes 

ferramentas, métodos e mecanismos além daqueles adotados pela empresa. E, 

através do estudo de caso, completar o ciclo de aprendizado mediante 

conhecimento prático. 

1.4. ESCOPO DO TRABALHO 

Será realizado um estudo de caso na Votorantim Metais Zinco, empresa 

multinacional do setor metalúrgico, unidade Juiz de Fora. Este estudo será limitado à 

identificação, detalhamento e análise das fases de implantação da Gestão por 

Processos no setor de Fundição. Tendo em vista que a implantação ainda 

encontrava-se em processo quando do desenvolvimento deste trabalho, a pesquisa-

ação fará, portanto, referência à fase em que se encontrava o processo de 

implantação. 

O estudo teórico se limitará a abordar os conceitos, princípios, ferramentas 

fundamentais para a implantação e sucesso desse modelo de gestão, bem como as 

principais diferenças entre as organizações tradicionais e aquelas estruturadas por 

processos. 

1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Tendo em vista o objetivo de gerar conhecimentos, bem como a sua 

aplicação prática direcionada à solução de problemas específicos, envolvendo 
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verdades e interesses locais, o presente trabalho é classificado como uma pesquisa 

do tipo aplicada. Possui objetivo exploratório, ao proporcionar maior familiaridade 

com o problema, visando torná-lo explícito ou a construção de hipóteses. Quanto à 

abordagem, é qualitativa, pois enfatiza o processo e o seu significado e não se atém 

à análise das relações causais entre as variáveis, característico do tipo quantitativo. 

A abordagem qualitativa, ainda, considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de seus 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O ambiente natural é a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O presente 

trabalho, portanto, apresenta o método de desenvolvimento chamado de  Pesquisa-

Ação. 

O método de Pesquisa-Ação apresenta-se em várias fases, passos ou 

etapas pelos autores da área (MACKE, 2002; THIOLLENT, 1997; VERGARA, 2005), 

sua utilização nas organizações, pode ser iniciada com a fase de preparação, na 

qual se desenvolvem atividades relacionadas ao delineamento inicial da pesquisa - 

definição do tema e da proposta; constituição da equipe de pesquisadores (se for o 

caso) e revisão da bibliografia pertinente ao tema. Em seguida vem a fase de 

exploração, na qual se realiza o diagnóstico organizacional - contato inicial com a 

organização; identificação dos participantes; estudo da viabilidade de aplicação do 

método; discussão dos problemas da organização e as possibilidades de ação; 

coleta dos dados para se realizar o diagnóstico; formulação do problema de 

pesquisa; escolha do pressuposto teórico que dará suporte à investigação e 

elaboração do diagnóstico. A próxima é a etapa de ação, na qual se desenvolvem 

atividades relativas ao planejamento da ação, considerando alternativas para se 

resolver o problema - intensificação da coleta de dados para o planejamento e a 

implementação de ações; seleção das ações de implementação imediata e 

implementação futura; elaboração de um plano de ação, identificação dos 

responsáveis e prazos e implementação das ações. Segue, então, a fase de 

avaliação, na qual se desenvolvem atividades relativas aos resultados da ação – 

avaliação dos resultados de cada uma das ações implementadas; redirecionamento 

das ações, se pertinente; planejamento de ações futuras; resgate do problema que 

suscitou a investigação; comparação do resultado obtido com a teoria que deu 

suporte à pesquisa. Por fim, vem a fase conclusiva, na qual se desenvolvem 

atividades referentes ao aprendizado ocorrido no processo: identificação do 
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conhecimento gerado; formulação da conclusão; elaboração do relatório de 

pesquisa; divulgação dos resultados do trabalho aos participantes. 

Devido ao caráter flexível da abordagem, a ordem de desenvolvimento 

destas fases não é rígida, podendo ser alterada conforme a situação. As fases 

também podem ser realizadas simultaneamente. Após a execução das atividades 

explicitadas nas fases, outras poderão ser identificadas ou algumas excluídas. 

Este trabalho apresenta uma fase inicial de preparação, na qual realiza uma 

revisão bibliográfica pertinente ao tema e discorre acerca do tema abordado. Nesta 

fase, é apresentado um estudo sobre os conceitos e ferramentas que envolvem o 

tema, bem como as fases e metodologia de implementação. Em seguida foram 

abordadas as etapas utilizadas para implementação da gestão por processos no 

setor de fundição da Votorantim Metais Zinco, unidade de Juiz de Fora. 

Primeiramente ocorreu a fase de definição da equipe, bem como o estudo da 

viabilidade de aplicação do método. Em seguida se deu a etapa de planejamento de 

ações e determinação de responsáveis e prazos, bem como o levantamento e coleta 

de dados necessários para a implantação do método. Esta fase de ações constou de 

consultas ao material já existente na empresa referente à implementação da Gestão 

por Processos, entrevistas realizadas com os envolvidos e os responsáveis pela 

implementação da Gestão por Processos na Votorantim Metais, além de referências 

provenientes da participação da própria autora no processo de implementação. Em 

paralelo com etapa anteriormente descrita, ocorreu a fase de avaliação, na qual a 

eficácia e efetividade das ações planejadas foram verificadas e, assim, o 

realinhamento de ações foi sendo definido.   Por fim, segue a fase conclusiva, na 

qual se discorreu sobre o aprendizado adquirido no processo. 

É importante esclarecer que a Gestão por Processos não estava 

completamente implantada na empresa quando do desenvolvimento deste trabalho, 

portanto, todos os exemplos de aplicação da metodologia de implementação que 

serão apresentados farão referência à fase em que se encontrava a implementação. 

Será possível, assim, contrapor as fases de implementação e os métodos 

utilizados para a implantação da Gestão por Processos na empresa objeto de 

estudo, com as fases, métodos e ferramentas pesquisadas. 
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2. A GESTÃO POR PROCESSOS COMO GERADOR DE VANTAGEM 

COMPETITIVA 

2.1. CONCEITO DE PROCESSO 

Todo trabalho relevante, realizado em uma organização, faz parte de algum 

processo. Não existe produto ou serviço oferecido por uma empresa sem que antes, 

para sua concepção, tenha havido algum tipo de processo empresarial. Da mesma 

forma, não faz sentido existir um processo empresarial que não ofereça um produto 

ou serviço. 

Processo é qualquer atividade que toma um input (entrada), processa-o, 

adicionando valor a ele e fornece um output (saída) a um determinado cliente. Os 

processos utilizam recursos da organização para oferecer resultados objetivos a 

seus clientes (HARRINGTON, 1993). De maneira formal, processo é um grupo de 

atividades realizadas numa seqüência lógica com o objetivo de produzir um bem ou 

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes (HAMMER & CHAMPY, 

1994). Em outra definição, os processos empresariais são atividades coordenadas 

que envolvem pessoal, procedimentos e tecnologia (MALHORTA, 1998 e 

GONÇALVES, 2000a). Um processo é, portanto, uma específica ordenação de 

atividades de trabalho através do tempo e do espaço com um início, um fim e um 

conjunto claramente definido de entradas e saídas: uma estrutura para a ação 

(DAVENPORT, 1993). 

Os processos são a fonte das competências específicas da empresa que 

fazem a diferença em termos de concorrência, além da influência que podem ter a 

estratégia, os produtos, a estrutura e a indústria (KEEN, 1997). 

Segundo Netto (2006), a visão por macroprocessos (grandes conjuntos de 

atividades pelos quais a empresa cumpre sua missão) de uma organização envolve 

três elementos necessários para descrever um negócio: o cliente, o produto e o fluxo 

de trabalho. Ainda, Paim (2007) propõe como fundamental para determinar os 

macroprocessos e chegar a uma orientação horizontal os seguintes pontos: ver 

como realmente são executadas as atividades que agregam valor ao cliente, 

independentemente das fronteiras funcionais; os colaboradores, por sua vez, devem 

entender como o seu trabalho se alinha com o processo, como interfere no mesmo e 

como favorece o trabalho em equipe e, por fim; ver os relacionamentos internos e 
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externos entre cliente-fornecedor, por meio dos quais são gerados produtos e 

serviços.  

Uma característica essencial dos processos é a sua interfuncionalidade. 

Embora alguns processos sejam inteiramente realizados dentro de uma unidade 

funcional, a maioria dos processos importantes de uma empresa atravessa as 

fronteiras das áreas funcionais. Em função disso, são conhecidos como processos 

transversais, interfuncionais ou interdepartamentais. Eles também são conhecidos 

como processos “horizontais”, já que se desenvolvem ortogonalmente à estrutura 

“vertical” típica das organizações estruturadas funcionalmente. 

Outra característica importante dos processos é o fato de terem clientes 

(sejam eles internos ou externos). Os processos se valem dos recursos da 

organização a fim de oferecer resultados objetivos aos seus clientes. 

A definição dos processos em uma organização tem caráter essencialmente 

dinâmico. Novos componentes vão sendo adicionados e outros são adaptados à 

medida que o ambiente se altera, a empresa cresce e o conhecimento especializado 

se desenvolve. O processo precisa, então, ser flexível, pra que seu funcionamento 

possa ser adaptado, visando sua adequação à nova situação. 

2.2. TIPOS DE PROCESSOS 

Entender como funcionam os processos e quais são os tipos existentes é 

importante para determinar como eles devem ser gerenciados para a obtenção do 

máximo resultado. Afinal, cada tipo de processo tem características específicas e 

deve ser gerenciado de maneira específica (MARTIN, 1996). 

Sendo assim, torna-se vital saber diferenciar os tipos de processos 

existentes na organização, visto que cada um contém particularidades e 

necessidades distintas, exigindo, muitas vezes, estratégias diferentes. 

De acordo com Slack et al (2002), os tipos de processos em operações de 

manufatura são: 

• Processos por Projeto: 

 Caracterizados pela produção de produtos discretos, usualmente bastante 

customizados, com tempo de produção relativamente longo. As atividades 

envolvidas na execução do produto, geralmente, são mal definidas ou 

incertas. O local de realização do processo varia conforme o projeto. Cada 
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trabalho tem início e fim bem definidos e os recursos transformados são 

organizados de forma especial para cada projeto. 

 Exemplos: construções de navios, produção de filmes. 

• Processos de Jobbing: 

 Difere do Processo por Projeto na questão dos recursos transformadores, os 

quais não serão mais dedicados exclusivamente ao processo, mas sim, cada 

produto deverá compartilhar os recursos de operação com diversos outros. 

Os Processos de Jobbing produzem mais itens e usualmente menores do 

que os produzidos através dos Processos por Projeto. 

 Exemplos: restauradores de móveis, alfaiates que trabalham por 

encomenda, técnicos especializados, gráfica que produz ingressos para 

evento social local. 

• Processos em Lotes ou Bateladas: 

 Esse tipo de processo apresenta semelhanças com o Processo de Jobbing, 

porém não possui o mesmo grau de variedade deste último. Cada vez que 

um Processo em Lotes produz um produto, na realidade, são produzidos 

mais de um produto. Se os lotes forem grandes, as atividades de produção 

tornam-se relativamente repetitivas. 

 Exemplos: produção da maior parte das roupas, produção de alguns 

alimentos congelados especiais, a manufatura da maior parte das peças de 

conjuntos montados em massa. 

• Processos de Produção em Massa: 

 A operação em Processos de Produção em Massa caracteriza-se, 

essencialmente, pelo fato de que as diferentes variantes de seu produto não 

afetam o processo básico de produção. As atividades envolvidas na 

operação são amplamente repetitivas e previsíveis. 

 Exemplos: fábrica de automóveis, fabricante de pizza congelada, fábrica de 

engarrafamento de cerveja, fábrica de produção de CD´s. 

• Processos Contínuos: 

 Situados um passo além dos Processos de Produção em Massa, pelo fato 

de operarem em volumes ainda maiores e variedades menores. 

Caracterizados pela produção ininterrupta de um só produto, sendo que 

este, geralmente, não pode ser individualizado. São associados a 
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tecnologias relativamente inflexíveis, de capital intensivo com fluxo 

altamente previsível. 

 Exemplos: siderúrgicas, refinarias petroquímicas.  

 Esses tipos de processos em operações de manufatura, bem como suas 

relações entre volume e variedade, podem ser vistos, de forma esquemática, na 

figura 01. 

 
Figura 01 - Tipos de processos em operações de manufatura 

Fonte: SLACK et al, 2002. (Adaptado). 

Os tipos de processos, em operações de serviços, segundo Slack et al 

(2002) são assim definidos: 

• Serviços Profissionais: 

 Definidos como organizações de alto contato, em que os clientes 

despendem tempo considerável no processo do serviço. Apresentam alto 

nível de customização e alta capacidade de adaptação a fim de atender às 

necessidades dos clientes. 

 Exemplos: empresas de consultoria, advogados, cirurgiões. 

• Lojas de Serviços: 

 O serviço é proporcionado por meio de combinações de atividades dos 

escritórios da linha de frente e da retaguarda, pessoas e equipamentos e 

ênfase no produto/processo. Apresentam certo nível de contato organização-

cliente, customização, volumes de clientes e liberdade de decisão do 

pessoal, posicionando este tipo de processo entre os extremos do serviço 

profissional e o de massa. 

 Exemplos: bancos, lojas em shopping, empresas de aluguel de carros. 

• Serviços em Massa: 

 Envolvem tempo de contato limitado entre clientes e organização e 

apresentam pouca customização. Caracterizados pela ênfase no produto, 
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com a maior parte do valor adicionado pelo escritório de retaguarda. O 

pessoal, em geral não qualificados, tem uma divisão do trabalho 

precisamente definida e deve seguir procedimentos preestabelecidos. 

 Exemplos: supermercados, aeroportos, livrarias, emissoras de TV, serviço 

de polícia. 

 Esses tipos de processos em operações de serviços, bem como suas 

relações entre volume e variedade, podem ser vistos, de forma esquemática na 

figura 02. 

 
Figura 02 - Tipos de processos em operações de serviços 

Fonte: SLACK et al, 2002. (Adaptado). 

2.3. CONTEXTO HISTÓRICO 

Os estudos sobre administração surgiram com força maior em meados do 

século XX, através da teoria da administração científica de Frederick W. Taylor, a 

qual revolucionou a indústria com seu estudo sobre “tempos e movimentos” e sua 

forma mecanicista de organizar os processos.  Apesar disso, foi o século XVIII que 

apresentou as primeiras mudanças na forma organizada de trabalho. Naquele tempo 

a sociedade era basicamente suportada por atividades agrícolas e composta por 

especialistas artesanais e o continente Europeu vivia de forma feudal. Porém, a 

mecanização dos processos começou a mudar rapidamente aquela sociedade. 

Com a Revolução Industrial em marcha, começou-se a pensar no aumento 

da produtividade dos processos organizacionais, substituindo o modelo de 

habilidades humanas que até então reinava em todo o mundo.  

A introdução do uso intensivo das máquinas a vapor na manufatura gerou a 

necessidade de organização do processo de produção ou, simplesmente, de 

organização do trabalho. Nesta primeira fase da Revolução Industrial, conhecida 

como a revolução do vapor, surgiram grandes nomes que viriam a contribuir para a 
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construção do novo pensamento administrativo, dentre eles, Adam Smith. No 

clássico A Riqueza das Nações, 1776, Adam Smith introduziu os conceitos da 

especialização e divisão do trabalho ao descrever o novo sistema de produção, o 

qual organizava os operários por funções e tarefas estruturadas, pela primeira vez, 

de forma processual. 

De maneira geral, o século XIX foi caracterizado por um alto grau de 

inovação tecnológica e de expansão da economia mundial. As economias 

industrializadas (principalmente Inglaterra, Estados Unidos e, posteriormente, Japão) 

registraram taxas de expansão sem precedentes e a renda nesses países atingiu 

níveis até então inimagináveis. 

O aumento na capacidade de consumo da sociedade levou à necessidade 

do surgimento de novas técnicas, com as quais fosse possível a obtenção de 

melhores resultados. Surge, então, a figura de Frederick W. Taylor, responsável pela 

introdução dos estudos de tempos e movimentos. Posteriormente, com a introdução 

das técnicas de Henry Ford na indústria automobilística (empregando o sistema de 

linhas de montagem), obteve-se a divisão do trabalho em tarefas simples, bem como 

a introdução de peças intercambiáveis (conseguido através da padronização de 

medidas). Caracterizando, assim, uma mudança na estrutura organizacional das 

empresas. 

De acordo com Cury (2005), durante e após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), privados de bens materiais, os clientes ficavam muito mais do que 

satisfeitos apenas por comprar o que as empresas lhes ofereciam e como ofereciam. 

Qualidade do produto e nível de atendimento não eram fatores exigidos por parte 

dos clientes. O lema era: qualquer coisa é melhor do que nada.  

Durante as décadas de 50 e 60, a principal preocupação operacional das 

organizações ainda era a capacidade de atendimento da demanda, sempre 

crescente. Neste aspecto, a estrutura organizacional hierárquica, tipo pirâmide, 

comum na maioria das organizações, adequava-se bem a um ambiente de rápido 

crescimento, porque era ajustável à necessidade de crescimento da empresa, 

bastando, neste caso, adicionar à base do organograma os trabalhadores 

necessários e, depois, preencher os níveis gerenciais acima (CURY, 2005). 

A partir dos anos 70, entretanto, mediante a recessão da economia mundial 

após a crise do petróleo, o mundo passou a sofrer um processo de mudanças 

radicais e permanentes, configurando um cenário impróprio para as empresas com 
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modelagens tradicionais. A mudança para os novos designs organizacionais passou 

a ser fundamental para atender às características desses novos tempos (CURY, 

2005). 

Na década de 90, Michael Hammer lança o conceito de Reengenharia. 

Segundo o próprio autor, a reengenharia consiste em se repensar os fundamentos e 

mudar radicalmente os processos de negócio, objetivando alcançar melhorias 

drásticas, computadas através de índices críticos de performance, como custo, 

qualidade, serviço e tempo. Para Hammer (1994), é deste conceito de reengenharia 

que descende a organização por processos. 

Atualmente, as empresas vêm sendo marcadas por profundas 

transformações advindas da utilização de novas tecnologias em todos os setores 

produtivos. De acordo com Campos (1998), para serem bem sucedidas em um 

mercado de alta segmentação, no qual a inovação, a rapidez e a qualidade são 

primordiais, as organizações precisam saber trabalhar de comum acordo com os 

seus clientes, parceiros e fornecedores, em ambientes onde as funções se 

entrelaçam para dar prioridade aos processos. 

Nesse panorama de necessidade de mudança, insere-se a perspectiva dos 

processos, que forçam as empresas a verem seu trabalho, não somente do próprio 

ponto de vista, mas também pelo prisma do cliente. 

2.4. A ORGANIZAÇÃO ORIENTADA PARA PROCESSOS 

As organizações vêm enfrentando profundas transformações, na última 

década, visando a sua adequação às exigências do mundo contemporâneo, 

caracterizado por um mercado exigente, flexível, mutante e globalmente integrado. 

A organização moderna, afirmam Tachizawa e Scaico (1997, p. 27), é a 

evolução da empresa que surgiu a partir da revolução industrial e que representou 

um salto quântico na história da humanidade. A empresa oriunda da revolução 

contribuiu, significativamente, para atingir o atual estágio de desenvolvimento do 

mundo moderno tal qual o conhecemos hoje, visto ter permitido a substituição do 

trabalho braçal pelo trabalho mecânico, liberando o homem para pensar; ter criado o 

conceito de subdivisão do trabalho, favorecendo a especialização e o 

desenvolvimento de tecnologias; e ter produzido, em larga escala, com a 

correspondente criação do conceito de mercado, de satisfação de necessidades e, 

portanto, da evolução da atual sociedade. 



23 
 

Hammer e Champy (1994) declaram ser difícil encontrar, nos dias atuais, 

uma empresa que não manifeste o interesse em tornar-se uma organização 

suficientemente flexível para se adaptar rapidamente às condições mutantes do 

mercado, enxuta para ter condições de cobrir o preço de qualquer concorrente, 

inovadora a fim de manter seus produtos e serviços tecnologicamente atualizados e 

dedicada a fim de fornecer o máximo de qualidade e de atendimento aos clientes. 

Portanto, são características das organizações do século XXI: agilidade, 

flexibilidade, receptividade, competitividade, inovação, eficiência, enfoque nos 

clientes e rentabilidade. 

O cenário atual, caracterizado por clientes cada vez mais exigentes e pela 

concorrência cada vez mais acirrada, tem levado as organizações a empenharem 

esforços implacáveis, visando a maximização do desempenho de seus negócios por 

meio de programas capazes de diminuir os custos, melhorar a produtividade, 

aumentar a flexibilidade, diminuir o tempo de ciclo e, sobretudo, melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços. Assim, dentro desse novo contexto 

organizacional, surge a organização orientada para processos. 

Os dois métodos mais conhecidos e empregados pelas organizações, tendo 

em vista a melhoria dos negócios, segundo Hammer (1997, p. 6), são a Gestão da 

Qualidade Total (TQM) e a Reengenharia. A aplicação intensiva dessas técnicas 

trouxe para as empresas grandes melhorias em termos de velocidade, precisão, 

flexibilidade, qualidade, serviço e custo, que acabaram se refletindo nos processos 

cujos resultados desempenharam papel de grande importância na competitividade 

das empresas. 

Ainda segundo Hammer (1997), muitas são as mudanças que ocorrem na 

organização, a partir do momento em que esta resolve tornar-se orientada para 

processos, requerendo de seus membros a compreensão de aspectos como o de 

que a adoção dessa abordagem decorre da necessidade de novos níveis de 

desempenho, os quais não são mais possíveis nas organizações clássicas do 

trabalho; o fato de que a mudança não é apenas estrutural, mas, acima de tudo, 

uma mudança de perspectiva, uma inversão de lugar; as pessoas da empresa 

reconhecem, mais do que qualquer outra coisa, seus processos e se concentram 

neles, passando a ter uma visão holística dos mesmos; os processos transcendem 

as fronteiras organizacionais; ao revés da organização funcional na qual cada um é 

responsável somente pela sua tarefa, na organização orientada para processos 
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todos são responsáveis pelo processo como um todo; a perspectiva do processo 

não vê as tarefas individuais isoladamente, mas todo o conjunto de tarefas que 

contribuem para um resultado desejado; a ênfase está nos resultados e não no que 

é necessário para produzi-los, pois a essência de um processo é composto por seus 

inputs e outputs, ou seja, aquilo que o inicia e o finaliza; e, por fim, o fato de que o 

cliente é o elemento mais importante na definição do processo e este não se 

preocupa com a estrutura organizacional e as filosofias gerenciais da empresa, mas 

sim, com os produtos e serviços oferecidos por ela. 

Hammer (1997, p. 12) enfatiza que para se tornar “orientada para 

processos”, uma empresa não precisa fazer pronunciamentos oficiais nem divulgar 

novo organograma. Ela tem apenas que começar a se comportar de forma diferente, 

podendo aderir à revolução do processo, de forma gradual, por etapas.  

2.5. ABORDAGEM DA REENGENHARIA 

Como dito anteriormente, os dois métodos mais difundidos e empregados 

pelas organizações, visando a melhoria contínua dos negócios, são a Gestão da 

Qualidade Total (TQM) e a Reengenharia. Ambas abordagens partilham de 

características comuns, tais como foco no cliente, a orientação voltada para os 

processos interfuncionais, o trabalho em equipe e o comprometimento com a 

melhoria do desempenho da organização. 

Há, porém, uma diferença fundamental entre os dois métodos citados: 

enquanto a TQM é, na sua visão global, essencialmente incremental, ou seja, 

emprega um conjunto de técnicas voltadas para a solução de problemas, isolando 

dificuldades específicas dentro do processo existente e aplicando-lhes soluções 

próprias e direcionadas, a Reengenharia parte de uma perspectiva macro, pois ela 

não busca resolver problemas em um processo existente, mas sim, descartar 

inteiramente o processo, reprojetando outro inteiramente novo. Em outras palavras, 

enquanto a TQM parte do pressuposto de que o atual processo em funcionamento, 

na organização, é bom e procura melhorá-lo; a Reengenharia, por sua vez, assume 

que ele não o é e, portanto, busca substituí-lo. 

Vale ressaltar que, por mais distintas que sejam as características dessas 

duas abordagens, ambas exigem uma forte dedicação cultural e um alto grau de 

disciplina organizacional, uma abordagem do processo, uma avaliação da orientação 
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e um desejo de mudar. A empresa que não tiver êxito com uma, provavelmente, não 

o terá com a outra.  

Segundo Gonçalves (1995, p. 29), a reengenharia apresenta novidade na 

radicalidade de sua proposta, na busca do essencial, na orientação para definição 

do negócio da empresa e na abordagem top-down. Ainda, como abordagem básica 

para a reformulação de empresas, integra idéias inovadoras de alto potencial, tais 

como: grupos de alto desempenho, abordagem por processos empresariais, 

integração de tarefas por meio de tecnologia etc., criando um ambiente propício para 

o aproveitamento da experiência adquirida, sem as amarras dos procedimentos 

anteriores. 

De acordo com Gonçalves (1995), o escopo do processo de reengenharia 

pode ser definido em termos de duas dimensões: a abrangência e a profundidade. A 

abrangência se traduz na amplitude horizontal, em relação à estrutura da empresa, 

ou seja, pode partir de uma única função organizacional até abranger toda uma 

unidade de negócios. A profundidade, por sua vez, diz respeito ao grau de 

intensidade das alterações, nos seis principais componentes organizacionais, quais 

sejam: papéis e responsabilidades, monitoramento de resultados, estrutura 

organizacional, tecnologia de informação, valores compartilhados, competências e 

habilidades. 

Para Hammer e Champy (1994, p. 51-65), são dez as mudanças mais 

freqüentes que ocorrem nas empresas, a partir da implementação do processo de 

reengenharia. 

Em primeiro lugar está o fato de as unidades de trabalho mudarem de 

departamentos funcionais para equipes de processos. As empresas, ao mudarem a 

sua orientação, na verdade, estão reagrupando em processos o trabalho antes 

decomposto em tarefas. Uma vez reestruturado o trabalho, a forma lógica de 

organizar os seus executantes são as equipes de processo, as quais compartilham 

com os seus membros a responsabilidade conjunta pela realização do processo 

inteiro, e não apenas de uma parcela; empregam um conjunto de habilidades mais 

vasto, dia após dia, o que requer uma forma de pensar bem mais ampla. 

Em seguida, a mudança observada diz respeito ao serviço das pessoas, as 

quais deixam de executar tarefas simples e passam a realizar trabalhos 

multidimensionais. Há uma transformação significativa do trabalho individual, por 

tarefas, para o trabalho de equipe de processo. Os membros de uma equipe de 
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processo são coletivamente responsáveis pelos resultados do processo, e não 

individualmente responsáveis por tarefas. Embora nem todos os membros da equipe 

realizem exatamente o mesmo trabalho, pois cada um deles tem qualificações e 

habilidades diferentes, os seus limites tornam-se imprecisos. Cada membro da 

equipe termina por compreender todas as etapas do processo, executando várias 

delas, e as suas ações individuais são criticadas/avaliadas no conjunto. À medida 

que o trabalho se torna mais multidimensional, ele também se torna mais 

substantivo com a eliminação do desperdício e do trabalho não adicionador de valor, 

exigindo que as pessoas dediquem mais tempo à realização do verdadeiro trabalho. 

O trabalho torna-se mais satisfatório, uma vez que os trabalhadores obtêm de seus 

serviços uma sensação maior de conclusão, fechamento e realização ao executarem 

um serviço inteiro (um processo ou subprocesso) que, por definição, produz um 

resultado com o qual alguém se importa. Torna-se também mais recompensador ao 

agregar um componente maior de crescimento e aprendizagem, expandindo as 

capacidades individuais. Além disso, como as suas contribuições para a empresa 

aumentam, a sua remuneração tende a ser melhor. 

Outra mudança, a terceira, diz respeito aos papéis das pessoas, antes 

definidos e controlados pelos gerentes, agora passam a ser desenhados pelos seus 

próprios ocupantes. As organizações orientadas para processos preferem em vez de 

empregados obedientes às regras, aqueles capazes de formular as suas próprias 

regras. À medida que a gerência delega às equipes a responsabilidade pelo 

processo inteiro, também precisa lhes conceder a autoridade para tomarem as 

decisões necessárias. É tanto permitido quanto exigido das equipes de processo 

pensar, interagir, julgar e tomar decisões, o que lhes dá a autonomia suficiente para 

serem autogeridas dentro dos limites de suas obrigações para com a organização, 

em termos de prazos acertados, metas de produtividade, padrões de qualidade etc.. 

Tais poderes, por conseguinte, levam as empresas a reformularem os seus critérios 

de seleção e contratação de pessoal, de forma a adequarem não só a educação, o 

treinamento e as habilidades dos empregados potenciais, como também aspectos 

de sua personalidade, como, por exemplo, a iniciativa, a autodisciplina, a motivação 

para a satisfação dos clientes e etc...  

 A quarta mudança observada toma como base a preparação dos 

empregados para os serviços, a qual muda, deixando de ser treinamento para ser 

educação. Nas empresas orientadas para processos, a ênfase se descola do 



27 
 

treinamento para a educação ou a contratação de pessoal especializado. O 

treinamento aumenta as habilidades e a competência ensina aos empregados o 

“como” de um serviço. Já a educação aumenta a sua visão e compreensão e ensina 

o “por quê”. Para serviços multidimensionais e dinâmicos, as empresas não 

necessitam de pessoas que ocupem uma posição, e sim de pessoas capazes de 

discernir o que precisa ser feito e fazê-lo, pessoas capazes de criar a posição que se 

adapte a elas. Ademais, em um ambiente de flexibilidade e mudança, a posição 

estará sempre mudando e é quase impossível contratar alguém já detendo todos os 

conhecimentos necessários, motivo pelo qual a educação contínua, durante todo o 

tempo de vida de um serviço, torna-se norma em uma empresa orientada para 

processos. 

 A quinta mudança refere-se ao enfoque das medidas de desempenho e da 

remuneração, o qual se altera da atividade para os resultados. Nas empresas 

tradicionais, a remuneração paga aos trabalhadores é relativamente direta, ou seja, 

eles recebem pelo seu serviço e o trabalho que executam não tem um valor de per si 

quantificável. Somente o produto acabado tem um valor para a empresa. Assim, 

quando o trabalho é fragmentado em tarefas simples, não resta às empresas outra 

alternativa, além de avaliar os trabalhadores pela eficiência com que realizam o 

trabalho. No caso de empregados que realizam trabalhos orientados para o 

processo, as empresas conseguem medir o seu desempenho e pagar-lhes com 

base no valor por eles criado, o qual é mensurável. 

 A sexta mudança toma por base os critérios de promoções, que mudam do 

desempenho individual para a habilidade. Quanto à promoção e ao desempenho, na 

organização orientada para processos, o princípio lógico é “pagar pelo desempenho 

e promover pela habilidade”, ou seja, a promoção para um novo cargo, nessas 

empresas, é uma função da habilidade e não do desempenho. 

 A sétima mudança diz respeito aos valores, antes protetores da organização, 

passam a inspirar a produção. A efetivação de uma organização orientada para 

processos implica uma grande mudança na cultura organizacional, assim como na 

sua configuração estrutural. É necessário que os empregados acreditem 

profundamente que trabalham para os seus clientes e não para os seus chefes. Isso 

só acontecerá na proporção em que as práticas da empresa reforçarem essa 

crença. Os sistemas gerenciais da organização – o modo pelo qual o pessoal é 

remunerado, os indicadores pelos quais o seu desempenho é avaliado, entre outros 
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– são os principais moldadores dos valores e das crenças dos empregados. Sem 

sistemas gerenciais de apoio, a maior parte das declarações de valor acaba sem 

resultado prático. A materialização de valores dentro da empresa é responsabilidade 

de todos, principalmente da alta gerência. 

 A próxima mudança, oitava, remete à transformação acentuada da forma de 

executar um trabalho. Os gerentes mudam de supervisores para instrutores de 

equipes. As equipes orientadas para o processo não necessitam de chefes, mas de 

instrutores que as ajudem a solucionar os problemas. Os chefes tradicionais 

projetam, distribuem, supervisionam, monitoram, controlam e verificam o trabalho. 

Nas organizações orientadas para processos, as equipes o fazem por si próprias. 

Como nessas organizações os chefes tradicionais não têm lugar no ambiente, estes 

precisam mudar o papel de supervisor para o de facilitador, capacitador, alguém cuja 

função é desenvolver as pessoas e as suas habilidades, tornando-as capazes de 

realizar, por si próprias, processos adicionadores de valor. Desses novos gerentes 

são requeridas fortes habilidades interpessoais, para que possam manter com o 

grupo um relacionamento capaz de promover o desenvolvimento profissional dos 

indivíduos, zelando, inclusive, pela sua carreira a longo prazo. Trata-se, enfim, de 

um papel diferente daquele tradicionalmente desempenhado pelos gerentes. 

 Em nono lugar, a mudança diz respeito às estruturas organizacionais, as 

quais mudam de hierárquicas para niveladas (achatadas). Uma organização 

tradicional orientada para tarefas contrata pessoas esperando que elas sigam 

regras, há uma especialização do trabalho e há uma hierarquia rígida que define a 

estrutura do poder e autoridade. Nas organizações que adotam a orientação para 

processos, há maior flexibilidade, a estrutura organizacional tende a ser menos 

vertical (menor número de níveis e instâncias) e mais horizontal, o trabalho é 

organizado em torno dos processos e das equipes que os executam. Portanto, a 

orientação para processos transforma estruturas hierárquicas em estruturas 

niveladas. Como o trabalho é realizado por equipes de pessoas essencialmente 

afins, trabalhando com grande autonomia e auxiliadas por poucos gerentes, a 

estrutura da empresa torna-se, em resumo, “um grupo de pessoas trabalhando”. Nas 

empresas que adotam a orientação para processos, as pessoas se comunicam com 

quem precisam e o controle é assumido pela própria equipe do processo, 

diminuindo, consideravelmente, a importância da estrutura, ou melhor, a estrutura 
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deixa de ser um tópico importante no qual sempre se gastaram muita energia e 

recurso.  

 O último tópico observado se deve ao fato de os executivos mudarem de 

controladores do resultado para líderes. Em organizações mais niveladas, os 

executivos aproximam-se mais dos clientes e dos executantes do trabalho 

adicionador de valor da empresa. Em um ambiente de processo, o sucesso do 

trabalho depende bem mais de atividades e esforços de equipes com autonomia e 

poder de decisão do que de ações de gerentes funcionais orientados por tarefas. 

Portanto, os executivos tendem a ser líderes capazes de influenciar e reforçar os 

valores e as crenças dos empregados, por meio de suas palavras e ações. Os 

executivos têm responsabilidade global pelo desempenho dos processos sem terem 

contato direto com os seus executantes. Esses trabalham mais ou menos 

autonomamente, sob a orientação de seus instrutores. Os executivos cumprem com 

as suas responsabilidades ao assegurarem que os processos sejam projetados de 

modo que as equipes possam executar os serviços necessários e sejam motivadas 

a isso pelos sistemas gerenciais da empresa: a medição do desempenho e o 

sistema de remuneração. Nas empresas tradicionais, os executivos estão 

divorciados das operações e a sua perspectiva de administração é essencialmente 

financeira. Nas empresas orientadas para processos, eles se aproximam mais do 

mundo real, pois, ao moldar os processos e motivar os trabalhadores, acabam se 

aproximando da execução do trabalho, preocupando-se com outros componentes 

que agregam valor, e não apenas com os resultados. 

O quadro 01, a seguir, destaca e resume, de forma clara e precisa, as 

principais mudanças vivenciadas por uma organização durante o processo de 

Reengenharia, visando a melhoria contínua dos negócios. Essas mudanças foram 

divididas em dez principais características. 
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Característica Mudança 

1 
UNIDADES DE 
TRABALHO 

Migração de departamentos funcionais para 
equipes de processos. 

2 
SERVIÇOS 
REALIZADOS 

As pessoas deixam de executar tarefas simples  
e passam a realizar trabalhos multidimensionais. 

3 
PAPÉIS DAS 
PESSOAS 

Antes definidos e controlados pelos gerentes, 
agora passam a ser desenhados pelos seus 
próprios ocupantes. 

4 
PREPARAÇÃO DOS 
COLABORADORES 

Deixa de ser treinamento para ser educação. 

5 
ENFOQUE DAS 
MEDIDAS DE 
DESEMPENHO 

Altera-se da atividade para os resultados. 

6 
CRITÉRIOS DE 
PROMOÇÕES 

Mudam do desempenho individual para a 
habilidade. 

7 VALORES 
Antes protetores da organização, passam a 
inspirar a produção. 

8 
FORMA DE 

EXECUÇÃO DO 
TRABALHO 

Os gerentes mudam de supervisores para 
instrutores de equipes.  

9 
ESTRUTURAS 

ORGANIZACIONAIS 
Mudam de hierárquicas para niveladas. 

10 
MUDANÇA DE 
POSTURA 

Os executivos mudarem de controladores do 
resultado para líderes. 

Quadro 01 - Implementação do processo de reengenharia: as dez mudanças mais freqüentes 
Fonte: HAMMER & CHAMPY, 1994 (Adaptado). 

2.6. ABORDAGEM DA TQM: METODOLOGIA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PROCESSOS EMPRESARIAIS (APE) 

Harrington (1993) afirma que focar no aperfeiçoamento dos processos 

empresariais é um fator indispensável para ser competitivo, no século XXI, e esta 

atividade auxilia a organização a se concentrar mais no cliente; a criar condições 

para prever e controlar as mudanças necessárias; a aumentar a capacidade de 

competir, por meio do aperfeiçoamento do uso dos recursos disponíveis; a 

administrar as interações de modo eficaz; a sistematizar as atividades, mantendo a 

atenção nos processos; a prevenir a ocorrência de erros, dotando a organização de 

um método para corrigi-los; a adotar um sistema de controle para a área 

empresarial, inclusive para quantificar os custos decorrentes da falta de qualidade 
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(desperdício); a desenvolver um método para preparar a organização de forma que 

possa enfrentar seus futuros desafios. 

Para a efetivação dessas atividades, Harrington (1993) desenvolveu uma 

metodologia que foi denominada de APE (Aperfeiçoamento de Processos 

Empresariais), cujo objetivo principal é assegurar que a organização disponha de 

processos empresariais capazes de eliminar erros, minimizar os atrasos, maximizar 

o uso de recursos, promover entendimento, oferecer à organização uma vantagem 

competitiva e que sejam orientados para os clientes e adaptáveis às mudanças do 

mercado. Essa metodologia é composta por cinco fases: organização para o 

aperfeiçoamento de forma a assegurar o sucesso por meio da liderança, 

entendimento e comprometimento; entendimento dos processos empresariais em 

todas as suas dimensões; aperfeiçoamento da eficiência, a eficácia e a 

adaptabilidade dos processos empresariais; implementação de um sistema de 

controle do processo que possibilite um aperfeiçoamento contínuo; implementação 

de ações que resultem em um aperfeiçoamento contínuo do processo. A figura 03 

remete a essas 5 fases do APE. 

 

Figura 03 - As Cinco Fases do APE 
Fonte: HARRINGTON, 1993. 

Assim procedendo, o APE passa a constituir uma sistemática de administrar a 

empresa com ênfase na prevenção de ocorrência de erros. Resolver problemas pode 

melhorar a situação da empresa, nos seus diversos aspectos, mas, segundo Harrington 

(1993), não provoca uma mudança de cultura organizacional a longo prazo, sendo 

necessário, para que isso ocorra, uma mudança nos processos empresariais que permita a 

ocorrência de tais erros. 

2.7. GESTÃO POR FUNÇÕES X GESTÃO POR PROCESSOS 

De acordo com Slack et al (2002), a Gestão por Funções apresenta uma 

“visão tortuosa da organização”, pelo fato de entender e lidar com a organização 

somente de maneira vertical e funcional, onde os objetivos são estabelecidos 

independentemente, para cada função.  
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Em uma organização tradicional, as estruturas são construídas em camadas, 

posicionado-as uma acima da outra, começando pela base, com os funcionários 

operacionais, e formando uma pirâmide. Todas as decisões ocorrem no vértice e as 

decisões na base só ocorrem com a permissão do vértice, ou das camadas 

gerenciais intermediárias. 

Aqueles da base da pirâmide nunca têm poder de decisão, havendo um 

paradigma subliminar de que os trabalhadores que compõem este nível da pirâmide 

tenham menos instrução e assim menor condição de contribuições significativas e 

que aqueles dos níveis mais elevados serão sempre mais capacitados, com maiores 

condições de saber o que é melhor para a organização.  

Esta cultura gera um ambiente no qual as pessoas de funções diferentes 

acabam deixando de se relacionar verdadeiramente como aliados para atender o 

cliente. Cada área acaba sendo forçada a lutar por seus objetivos, a fim de otimizar 

as suas funções, individualmente. O resultado é que essa otimização funcional, 

muitas vezes, pode levar a um menor desempenho da organização como um todo.  

De acordo com Gonçalves (2000a), ao abandonar a estrutura por funções, 

forma organizacional predominante nas empresas do século XX, as organizações 

estão gerenciando seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de 

operação. Sua lógica de funcionamento está passando a acompanhar a lógica 

desses processos, e não mais o raciocínio compartimentado da abordagem 

funcional. 

Ainda segundo Gonçalves (2000a), este tipo de gestão, em que a empresa é 

vista sob a ótica horizontal, ou de sistema, procura ter sempre sob o foco o cliente, 

os produtos, o fluxo de trabalho, os processos multifuncionais, ultrapassando assim 

as fronteiras entre as áreas funcionais. Esta visão mostra a relação cliente-

fornecedor, por meio do qual são produzidos produtos e serviços. As interfaces 

funcionais, pontos em que existe a passagem de uma área para outra, constituem 

oportunidades de melhorias que precisam ser gerenciadas, pois a transferência do 

trabalho de uma estrutura para a outra gasta tempo e esforço, além de aumentar o 

risco de falhas.  

A Gestão por Processos é uma forma de gestão desafiadora, complexa e 

inovadora que requer grandes mudanças, desde a maneira como são concebidas e 

exercidas as relações funcionais e hierárquicas, como são concebidos e entendidos 
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os objetivos estratégicos da organização até mesmo na forma como se dá a relação 

do colaborador com o seu trabalho.  

Para Hammer (2007), a transformação a partir de processos hoje é usada 

rotineiramente por empresas em todo mundo. Em praticamente todo setor, 

empresas de vários portes registram significativos avanços em custo, qualidade, 

velocidade, rentabilidade e outras áreas vitais ao focar, medir e reformular processos 

internos e de interação com o cliente. 

Embora projetos de mudança sejam difíceis de implementar, a mudança 

baseada em processos é especialmente difícil (HAMMER, 2007). Paim (2001) 

destaca que a gestão tradicionalmente funcional pode ser mudada para uma gestão 

orientada por processos, no sentido da agregação de valor que ocorre 

horizontalmente nas organizações. 

A gestão por processos permite identificar o conjunto de atividades capaz de 

gerar maior valor ao cliente que recebe um produto ou serviço, integrar e orientar 

para resultados as várias unidades organizacionais e auferir recursos e desenvolver 

competências para a consecução dessas finalidades. 

Monteiro (2006) destaca um conjunto de características diferenciatórias 

entre o modelo de gestão Vertical e o Horizontal. Essa comparação entre os dois 

modelos permite uma análise mais eficiente quanto às particularidades de cada um. 

Enquanto a Gestão por Funções prima por individualizar os departamentos 

funcionais, fazendo com que estes atuem separadamente e, muitas vezes com 

objetivos contrastantes dos demais, a Gestão por Processos busca promover a 

integração à medida que estabelece equipes responsáveis por tarefas 

multifuncionais, visando um objetivo maior, que é a agregação de valor na entrega 

final do produto de cada processo. Enquanto na Gestão Funcional a avaliação de 

desempenho se dá de maneira individual, avaliando cada funcionário, na Gestão por 

Processos a avaliação de desempenho se dá mediante o resultado final do 

processo.  Isso propicia, neste último, o desenvolvimento do trabalho em equipe, o 

qual contribui para que o resultado final do processo seja satisfatório, por outro lado 

pode criar um clima de rivalidade e animosidade, no caso do modelo por Funções, 

comprometendo, assim, o resultado final do processo. Além dessas, outras 

características diferenciatórias são destacadas no quadro 02, o que enriquece ainda 

mais este trabalho na medida em que resumem, de forma clara, as principais 

diferenças entre uma forma de gestão e outra.  
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Característica O que é GESTÃO POR FUNÇÕES GESTÃO POR PROCESSOS 

ALOCAÇÃO DAS 
PESSOAS 

Conjunto 
operacional 
humano 
responsável pela 
execução das 
atividades dentro 
da organização. 

As pessoas são 
distribuídas por 
departamentos funcionais, 
os quais se 
responsabilizam pelas 
tarefas daquele setor. 

As pessoas fazem parte de 
uma equipe responsável 
pelas tarefas de um processo 
multifuncional.  

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Identifica como o 
trabalho está 
sendo organizado 
dentro da 
estrutura da 
empresa. 

Cada área funcional está 
estruturada por 
departamentos que 
funcionam isoladamente 
dos demais. 

O trabalho é organizado por 
processos multifuncionais 
(crossfunctional core 
processes). 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Atinente às 
características 
das tarefas que 
requerem 
competências 
específicas para 
execução. 

Prevalece o conceito da 
“Administração Científica” 
de Taylor, onde o máximo 
de trabalho deve ser 
executado no menor 
espaço de tempo. 

O trabalho é organizado por 
processos nivelados. 

CADEIA DE 
COMANDO 

Responsável por 
identificar a 
cadeia de 
comando que 
supervisiona o 
trabalho 
operacional. 

Todo o trabalho está 
estruturado funcionalmente 
sob a supervisão de níveis 
hierárquicos superpostos 
que comandam toda a 
cadeia. 

Os processos são 
gerenciados por seus donos 
(process owners), os quais 
estão focados na constante 
agregação de valor ao 
produto de entrega final. 

AUTONOMIA 
OPERACIONAL 

Aponta o grau de 
autonomia e 
controle que cada 
colaborador 
possui sobre as 
tarefas de sua 
responsabilidade. 

Todas as tarefas são 
executadas sob rígida 
supervisão hierárquica 

Grande esforço é feito no 
sentido de fortalecer a 
individualidade, legando-lhe 
autoridade para tomar 
decisões essenciais ao 
cumprimento das mesmas. 

CAPACITAÇÃO 
FUNCIONAL 

Descreve o 
elenco de 
competências e o 
direcionamento 
da visão dos 
objetivos do 
trabalho 
operacional. 

As pessoas são treinadas 
para se ajustar à função 
que desempenham 

O empowerment¹ é dirigido 
para as múltiplas 
competências de forma que a 
visão transdisciplinar se 
estabeleça ao longo de todo 
o processo. 
 
 
 
 

 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
Modelo 
organizacional 
sobre o qual a 
empresa está 
estruturada. 

 
Estruturada de maneira 
hierárquica, cada 
departamento trabalha 
isoladamente, com os fins 
voltados para os seus 
próprios objetivos. 

 
Hierarquia reduzida, onde os 
níveis que não agregam valor 
aos resultados são 
eliminados, em benefício de 
uma visão voltada à 
proposição de valor na 
entrega final do produto de 
cada processo. 
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Característica O que é GESTÃO POR FUNÇÕES GESTÃO POR PROCESSOS 

ESCALA DE 
VALORES DA 
ORGANIZAÇÃO 

São os valores 
cultuados pela 
organização no 
sentido de 
direcionar a 
movimentação 
comportamental 
dos funcionários. 

Grande incentivo é dado ao 
trabalho funcional, 
direcionado aos resultados 
do departamento, 
disseminando sentimentos 
de desconfiança, 
insegurança no trabalho e 
atritos com outras áreas 
funcionais 

Privilegia a abertura da 
comunicação, a 
transparência no trabalho, o 
sentido de cobrança mútua 
ao longo de todo o processo, 
o que facilita o 
desenvolvimento do trabalho 
através da colaboração entre 
os executantes. 

MEDIDAS DE 
DESEMPENHO 

Focam as formas 
de medir e avaliar 
o processo 

O trabalho é avaliado com 
foco no desempenho 
funcional  

Valoriza o desempenho de 
cada processo de forma a 
manter uma linha de 
agregação constante de valor 
às suas propostas de 
entrega. 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

Descreve os 
critérios de 
promoção e 
valorização do 
trabalho 
individual. 

As pessoas são avaliadas 
pelo seu desempenho 
funcional individual. 

O fator de avaliação é o 
resultado final do processo. 

RELACIONAMENTO 
EXTERNO  

Relacionamento 
externo com o 
mercado de 
consumo e com 
os fornecedores. 

Visa a competição através 
de pressão constante sobre 
clientes e fornecedores 

Privilegia o processo 
colaborativo através de 
parcerias de negócios, onde 
todos tenham a sua 
sustentabilidade assegurada. 

UTILIZAÇÃO DA 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Trata dos 
sistemas de 
informação que 
apóiam a base de 
informações 
operacionais da 
organização 

As ferramentas de TI são 
representadas por sistemas 
legados de informações 
limitados pela visão 
funcional 

A visão do processo requer a 
utilização de recursos 
específicos para integração 
entre sistemas de informação 
(Enterprise Application 
Integration - EAI) de forma a 
permitir a intercomunicação 
entre os diversos sistemas de 
informação das áreas 
funcionais (legados) 
conforme a ordem requerida 
pelos processos de negócios. 

Quadro 02 - Características diferenciatórias entre os modelos de gestão 
Fonte:  MONTEIRO, 2006 (Adaptado). 

____________________ 
¹ O termo empowerment significa a descentralização de poderes pelos vários níveis hierárquicos da 
organização. Esse fator gera maior motivação nos colaboradores, proporcionada por uma maior 
liberdade de iniciativa. 

2.8. COMPONENTES FUNDAMENTAIS 

Esta subunidade apresenta uma síntese acerca dos componentes que 

constituem a base de sustentação da Reengenharia e TQM, que são: valor para os 

clientes, os processos-chave e as equipes de processos. 
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2.8.1. Valor para os Clientes 

Por que uma empresa existe? Para que serve? Para Hammer (1997), a 

resposta mais adequada e útil é a de que a “empresa existe para criar valor para o 

cliente”. Sendo assim, todos os recursos de uma empresa precisam ser direcionados 

para essa finalidade. 

Mas o que é um cliente? Para o citado autor, no ambiente cada vez mais 

complexo de hoje, “clientes são pessoas cujo comportamento a empresa deseja 

influenciar, proporcionando-lhes valor”. Neste contexto, valor não é sinônimo de 

produto ou serviço, embora frequentemente envolva um ou ambos. Neste estudo, 

valor “significa uma solução para o problema do cliente”, seja para atender a uma 

necessidade, seja para satisfazer um desejo do cliente (HAMMER, 1997, p. 86). 

Segundo Hammer (1997, p. 87), nem sempre os clientes manifestam 

antecipadamente o valor que exigem de uma empresa, embora, normalmente 

saibam muito bem reconhecê-lo quando o vêem. Sendo assim, a verdadeira 

inovação implica prever e antecipar as oportunidades de atender às necessidades 

latentes e de solucionar problemas que os próprios clientes talvez não percebam 

que têm. 

A missão da empresa orientada para o cliente é outro aspecto relevante, de 

acordo com Hammer (1997), a ser enfatizado. Ela deve estar em sintonia com os 

tempos atuais, pois à medida que os clientes, e não os fornecedores, prevalecem na 

economia global, as empresas não podem se dar ao luxo de interiorizar seu foco, ou 

seja, voltar-se para os problemas internos, devendo, neste contexto, concentrar seus 

recursos e energias na criação de valor para o cliente que, afinal, é a fonte de 

receita da empresa.  

Para Falconi (2009, p. 03), a missão geral de qualquer organização é 

“satisfazer as necessidades de seres humanos”. São quatro os tipos de seres 

humanos, também chamados de stakeholders ou “partes interessadas”: Clientes, 

Empregados, Acionistas e Sociedade. A sobrevivência a longo prazo, segundo o 

autor, é garantida pela satisfação simultânea das necessidades (algumas vezes até 

conflitantes) destas partes interessadas.  
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2.8.2. Processos Chaves 

Uma vez identificados e mapeados os processos, é importante decidir quais 

precisam ser reformulados e em que ordem devem ser atacados, tendo em vista que 

nenhuma empresa consegue reformular, simultaneamente todos os seus processos-

chave.  

 De acordo com Hammer e Champy (1994, p. 101), as organizações utilizam 

três critérios para ajudá-las nesta escolha. O primeiro é o grau de disfunção: que 

processos são mais problemáticos? O segundo é a importância: que processos 

exercem maior impacto sobre os clientes da empresa? O terceiro é a exequibilidade: 

quais os processos da empresa que são, no momento, mais suscetíveis de serem 

redefinidos com sucesso? 

A reformulação dos processos identificados é implementada pelo 

“proprietário do processo” que tem por responsabilidade, de acordo com Hammer 

(1997, p. 68), três grandes áreas: projeto, treinamento e defesa. 

2.8.3. As Equipes de Processos 

Ao adotarem a orientação para processos, as organizações estão, na 

realidade, reagrupando o trabalho antes decomposto em tarefas. Segundo Hammer 

e Champy (1994, p. 51), uma vez reestruturado o trabalho, a forma lógica de 

organizar os seus executantes são as equipes de processo, as quais se constituem 

em grupos de pessoas que trabalham em conjunto a fim de executar um processo 

inteiro. Uma maneira simples de visualizar essas equipes consiste em reunir, em um 

único local da empresa, um grupo de pessoas, antes disperso por toda organização, 

em diferentes departamentos, que ficará responsável pela realização de um trabalho 

completo, ou seja, um processo, visando à geração de um produto ou serviço. As 

equipes de processo precisam, em grande parte, serem autogeridas (HAMMER & 

CHAMPY, 1994). 

Em todas as fases da implementação da organização orientada para 

processos, o trabalho em equipe (team-work) é considerado de vital importância, 

tendo grande influência no sucesso dessa abordagem. Ao revés da organização 

clássica do trabalho, a organização orientada para processos preconiza fortemente o 

trabalho de equipe como uma de suas características fundamentais, pois as equipes 

de empregados têm autonomia para decidir sobre o que fazer e como fazer o 
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trabalho sob sua responsabilidade. A prática tem mostrado que, na configuração do 

trabalho por processos, os empregados estão mais próximos do trabalho real da sua 

unidade de negócio e têm conhecimentos, informações e perspectivas próprias que 

podem contribuir para os resultados da empresa, principalmente quando 

desenvolvem um trabalho conjunto, cooperativo e somam seus recursos. Tem 

mostrado também que, por intermédio de equipes de todos os tipos e níveis, os 

empregados resolvem problemas, aperfeiçoam processos, desenvolvem produtos e 

até mesmo se autogerenciam e fazem o negócio funcionar, efetivamente. 

Davenport (1994), defende o fato de o trabalho em equipe proporcionar o 

desenvolvimento de aspectos que se revertem em benefícios, tanto para o indivíduo 

quanto para a equipe e a organização: os colaboradores aprendem a ouvir-se 

mutuamente e questionam os pressupostos tácitos de forma a ampliar as 

perspectivas individuais e da equipe; utilização do tempo para a geração de novos 

valores, identificação e melhoria de processos de trabalho e desenvolvimento da 

dinâmica de grupo; percepção da cultura das diferentes unidades funcionais; e a 

equipe aprende a trabalhar e se divertir junto. 

Sendo assim, através do desenvolvimento dessas habilidades, são 

esperados os seguintes resultados, em curto espaço de tempo, especifica o autor: 

produção não só de um plano de trabalho como também o desenvolvimento de uma 

forte identidade e coesão grupais; reformulação de perspectivas e valores; criação 

de novas capacidades e comportamentos; dedicação à visão da organização e 

confiança em sua capacidade de trabalhar em conjunto e cooperativamente; clientes 

mais satisfeitos. 

2.9. FASES DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR PROCESSOS 

Primeiramente deve-se definir o estágio em que se encontra a organização. 

Gonçalves (2000b) propõe que sejam aplicados procedimentos distintos, em função 

dos estágios diferenciados em que se encontram as organizações, para que a 

evolução da Gestão por Funções para a Gestão por Processos seja conduzida de 

forma a reduzir o nível de perturbação. O quadro 03 representa uma contribuição do 

seu trabalho. 
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  ETAPAS 
  A B C D E 

Em qual 
estágio a 

empresa se 
encontra 

Processos, 
que 
processos? 

Identificar os 
processos e 
subprocessos 
essenciais. 

Melhoria dos 
processos 
essenciais. 

Redistribuir os 
recursos ao 
longo dos 
processos 
essenciais e 
atribuir a 
responsabilida
de a um 
process 
owner. 

A 
organização 
foi 
desenhada 
pela lógica 
dos 
processos 
essenciais. 

Comentários 

As empresas 
sequer se 
deram conta. 
Em geral, as 
empresas 
percebem 
apenas os 
processos de 
manufatura, 
os demais 
são tidos 
apenas como 
acessórios. 

O foco do 
esforço ainda 
está nas funções. 
Os processos 
são enquadrados 
na estrutura 
funcional. A 
abordagem é 
ampla demais e 
a forma de 
trabalho é, 
provavelmente, 
ainda antiga.  

As empresas 
ainda raciocinam 
por funções, 
mesmo que 
conheçam bem 
seus processos. 
O poder ainda 
reside nas 
unidades 
verticais. 

As empresas 
começam a 
obter 
resultados da 
ênfase em 
processos, 
mas com alto 
desconforto 
na 
organização. 
Implantação 
da nova 
organização. 

É a forma de 
organização 
indicada 
para a 
gestão por 
processos. 
Áreas 
funcionais 
praticamente 
não existem. 
As metas e 
métricas são 
definidas 
para os 
processos. 

Até onde dá 
para ir em 
termos de 
negócio 

Enquanto o 
assunto é 
pura 
manufatura, 
as chances 
de 
aperfeiçoar 
radicalmente 
são limitadas. 

Aperfeiçoamento 
de gargalos e 
obtenção de 
melhoras de 
eficiência 
pontuais. 

Aperfeiçoamento 
dos processos 
essenciais, 
cortando 
atividades e 
funções que não 
agregam valor. 

Gestão de 
alguns 
processos 
isolados e 
integração 
com 
processos 
auxiliares. 

Gestão 
integrada 
dos 
processos 
essenciais. 

Quadro 03 - Os estágios da evolução para a organização por processos 
Fonte: GONÇALVES, 2000b (Adaptado). 

Identificado o estágio atual da organização, Gonçalves (2000b) propõe as 

seguintes etapas, destacadas na Figura 04, para a implementação da Gestão por 

Processos: 
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Figura 04 - Fases de Implantação da Gestão por Processos 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2000b) 

A implantação de uma visão abrangente sobre os processos em uma 

organização e de como estes estão relacionados, deve começar pela tradução do 

negócio em processos, o que consiste em definir quais são os processos mais 

relevantes para a organização e aqueles que os suportam. Isso é possível a partir do 

entendimento da Visão Estratégica, como se pretende atuar e quais os diferenciais 

atuais e desejados para o futuro. Com isso é possível construir o Mapa Geral de 

Processos da Organização. 

Em seguida, vem a etapa de conscientização de todos os colaboradores da 

empresa, etapa esta de fundamental importância para o sucesso da implantação 

eficiente da Gestão por Processos na organização. 

A terceira etapa trata do mapeamento e detalhamento dos processos. A 

partir da definição do Mapa Geral de Processos inicia-se a priorização dos 

processos que serão detalhados. O mapeamento estruturado com a definição de 

padrões de documentação permite uma análise de todo o potencial de integração e 

automação possível. De forma complementar são identificados os atributos dos 

processos, o que permite, por exemplo, realizar estudos de custeio das atividades 

que o compõem, ou ainda dimensionar o tamanho da equipe que deverá realizá-lo.  

Como quarta etapa, são definidos os indicadores de desempenho. Tão 

importante quanto mapear os processos é definir os indicadores de desempenho, 

além dos modelos de controle a serem utilizados. Com isso torna-se mais fácil 

medir, atuar e melhorar. 

Então, segue a etapa de identificação de oportunidades de melhoria. O 

objetivo desta quinta etapa é otimizar o modelo de operação para que o mesmo não 

leve a retrabalho, perda de esforço, de eficiência e de produtividade, ou que gere 

altos custos ou ofereça riscos ao negócio. Para isso, torna-se necessário identificar 

as oportunidades de melhoria, que, por sua vez, seguem quatro alternativas básicas: 
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incrementar, simplificar, automatizar ou eliminar. Enquanto que, com a primeira, 

busca-se o ganho de escala, com a última busca-se a simples exclusão da atividade 

ou transferência da mesma para terceiros.  

 Por fim, a sexta etapa refere-se à implantação do novo modelo de gestão. 

Não se trata apenas de uma revisão de processos. A preocupação maior é 

assegurar melhores resultados, o que é conseguido através de uma mudança 

cultural. É necessária maior percepção das relações entre processos. Nesse 

sentido, não basta controlar os resultados dos processos, é preciso treinar e integrar 

as pessoas visando gerar fluxo de atividades mais equilibrado e de controles mais 

robustos.  

É justamente por causa da complexidade e necessidade de contínuo 

controle desta sexta etapa, que a implantação da Gestão por Processos deve ser 

tratada de forma planejada e orientada em resultados de curto, médio e longo prazo. 

A Gestão por Processos proporciona uma visão bem mais abrangente, onde 

a busca por ganhos está vinculada a um novo modelo de gestão. Colocar tal modelo 

em prática requer uma nova forma de analisar e decidir como será o dia-a-dia da 

organização de hoje, amanhã, na semana que vem, no próximo ano e assim por 

diante. 

2.10. POSSÍVEIS FALHAS NO PROCESSO DE MUDANÇA 

As razões pelas quais um processo de mudança dessa ordem pode falhar 

são as mais diversas e numerosas. Segundo Hammer & Champy (1994), uma 

estimativa não científica é de que de 50 a 70% do total das organizações que 

empreendem um esforço de reengenharia não conseguem os resultados 

excepcionais pretendidos. 

As razões mais comuns para o fracasso no processo de implementação, 

segundo esses mesmos autores, devem-se ao fato de, muitas vezes, o gestor tentar 

consertar um processo, em vez de modificá-lo; não enfocar os processos 

empresariais ou ignorar os outros aspectos além da redefinição dos processos; 

negligenciar os valores e crenças das pessoas; colocar restrições prévias à definição 

do problema e ao alcance do esforço de reengenharia; contentar-se com resultados 

de pequeno impacto; parar cedo demais; permitir que a atual cultura empresarial e 

atitudes gerenciais impeçam o início da reengenharia; tentar empreender a 

reengenharia de baixo para cima; designar alguém que não entende de 
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reengenharia para liderar o processo; dissipar energia entre muitos projetos de 

reengenharia; não distinguir a reengenharia de outros programas de melhoria 

empresarial; tentar aplicar a reengenharia sem descontentar ninguém; retroceder 

ante a resistência das pessoas às mudanças de reengenharia. 

De acordo com Monteiro (2006) além desses, existem outros fatores que 

podem contribuir para o fracasso no processo de reengenharia, mais pertinentes ao 

panorama brasileiro, como a excessiva concentração de poder de decisão nas mãos 

dos dirigentes; a falta de confiança nos colaboradores; o excesso de autoconfiança 

dos dirigentes; a incapacidade para trabalhar em equipe, por parte dos dirigentes; a 

centralização de foco no “olhar”, decisões sustentadas por emoções e incapacidade 

de interpretar e analisar informações. 

Evitar tais erros não torna o sucesso da implementação da Gestão por 

Processos inevitável, mas aumenta de forma considerável as chances de se chegar 

a um resultado positivo. 

Pode-se concluir, portanto, que os processos devem ser adaptáveis, 

projetados de maneira flexível, visando sua adequação ao novo cenário, tendo em 

vista o caráter essencialmente dinâmico das organizações.  

Estruturalmente hierarquizada, com o desempenho funcional avaliado de 

forma individual e as pessoas sendo treinadas para se ajustarem às funções que 

desempenham, dentre outros fatores destacados anteriormente, a organização 

orientada por Funções acaba por forçar, cada uma de suas áreas, a lutar por seus 

objetivos, a fim de otimizar as suas funções, individualmente. Porém, essa 

otimização funcional, muitas vezes, pode levar a um menor desempenho global, 

considerando a organização como um todo. Já a organização orientada por 

Processos, ao propiciar a identificação do conjunto de atividades capazes de 

agregar maior valor ao cliente final, buscando valorizar o desempenho de cada 

processo de forma a manter uma linha de agregação constante de valor às suas 

propostas de entrega, ao integrar e orientar para resultados as várias unidades 

organizacionais, auferir recursos e desenvolver competências para a consecução 

dessas finalidades, ao privilegiar o processo colaborativo através de parcerias de 

negócios, onde todos tenham a sua sustentabilidade assegurada, dentre outros 

fatores já citados, mostra ser uma organização com maior poder de competição no 

mercado atual. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este capítulo apresenta uma breve síntese sobre o Grupo Votorantim e a 

unidade de negócio Votorantim Metais. Enfoca o setor de Fundição, por se tratar do 

setor pano de fundo para o desenvolvimento da presente pesquisa-ação. Portanto, 

para contextualizar a referida empresa, o capítulo está estruturado nas seguintes 

seções: a primeira seção apresenta uma breve prospecção sobre o segmento 

metalúrgico, a segunda seção discorre sobre o metal zinco e suas principais 

aplicações, a terceira seção apresenta uma breve história, evolução e estruturação 

do grupo ao qual a empresa foco do estudo pertence. Por fim, a quarta seção 

aborda a unidade de negócio à qual a empresa encontra-se inserida bem como o 

setor produtivo em que ocorreu a transição de uma estrutura verticalizada para um 

modelo horizontal de gestão. 

3.1. O SEGMENTO METALÚRGICO 

A metalurgia designa um conjunto de procedimentos e técnicas para 

extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas.  

A palavra metal vem do grego e significa procurar, sondar.  

Desde muito cedo, há mais de dez mil anos, o homem aproveitou os metais 

para fabricar utensílios. Metais como o cobre, o chumbo, o bronze, o ferro, o ouro e 

a prata tiveram amplo uso na antiguidade.  

Os primeiros alto-fornos apareceram no século XVIII, mas a indústria 

metalúrgica teve novo impulso no século XVIII com a revolução industrial.  

Baseado em dados da UFRGS (2008), atualmente, o setor metalúrgico 

apresenta relevante expressão no cenário econômico brasileiro, como se pode inferir 

dos dados econômicos nacionais. O PIB setorial, que foi da ordem de US$ 28,8 

bilhões em 2006, representa 2,7% do PIB nacional e 9% do PIB industrial. Entre 

1970 e 2006, a participação da metalurgia no PIB industrial mereceu sempre um 

lugar de destaque, situando-se entre 7 e 9% e na economia brasileira sua 

contribuição oscilou em torno de 3%. Seu papel, na economia, eleva-se 

substancialmente quando se consideram as atividades econômicas seqüenciais à 

metalurgia, consumidoras de seus produtos, como a indústria automobilística, a de 

bens de capital e a de construção civil, entre outras. Especialmente este aspecto 

deve ser lembrado quando se considera o progresso de uma nação. Sem uma 
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indústria de base forte, a estabilidade dos setores terciários e da indústria com 

tecnologia de ponta fica mais vulnerável aos efeitos da economia mundial e os 

reflexos socioeconômicos que daí advém podem ser facilmente imaginados.  

O consumo per capita de materiais é um indicador de desenvolvimento de 

um país. Para determinados metais e ligas (Al, Cu, Sn, Ni, Zn, aço bruto/inox e 

ferroligas) houve um claro crescimento no período compreendido entre 1970 e 1980 

e estagnação e/ou baixo crescimento até o presente. Isto, aparentemente, está em 

correspondência com a evolução do PIB per capita no mesmo período. Outros 

indicadores socioeconômicos (IDH, IDS-BNDES), relacionados direta ou 

indiretamente com o consumo geral de materiais, apresentaram evolução similar.  

O consumo per capita desses materiais, nos países industrializados, entre 

outros, apresenta níveis que se mostram de 4 a 6 vezes maiores. Nesses países, os 

níveis de consumo per capita tenderam a se estabilizar em diferentes faixas a partir 

de determinado patamar de PIB per capita. A comparação com a média mundial de 

consumo, em 2006, mostra a posição inferior do Brasil para a maioria dos metais, 

com a exceção do alumínio.  

Se, por um lado, se pode lamentar essa situação, por outro, indica o grande 

potencial de crescimento do consumo per capita interno, com o atendimento das 

demandas de infra-estrutura e de melhor conforto material para a sua população. 

Isso é especialmente interessante, tendo-se em conta a disponibilidade de matérias-

primas minerais, no país, para a produção daqueles metais. 

 Ainda segundo dados da UFRGS (2008), para efeito de comparação com o 

Brasil, o consumo per capita de aço (kg/habitante) nos EUA foi de 120 kg em 1900 

(valor que é maior do que o valor apresentado pelo Brasil hoje), 500-600 kg no 

período 1940-1960 e oscilou entre 400 e 500 kg a partir dos anos 80 do século 

passado. A China, com metade do consumo brasileiro em 1970, ultrapassou o Brasil 

em 2000 e atingiu 286 kg em 2006. Ainda em 2006, pode-se citar a Índia, com 41 kg; 

Argentina, com 128; México, com 233; Alemanha, com 607 e Coréia do Sul, com 

1.053 kg/habitante.  

Confirmando-se o prognóstico, haverá uma maior demanda interna por 

produtos metálicos. A manutenção tanto da cotação internacional dos metais em 

patamares elevados como da demanda externa, liderada pela China, completam um 

quadro muito favorável para o setor. Os altos investimentos privados em curso e os 
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previstos, do setor metalúrgico, confirmam a expectativa positiva do setor 

empresarial.  

No contexto político profissional o crescimento do setor metalúrgico tem 

incentivado a oferta de empregos formais. Dados do DIEESE (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos) (2005) mostram que após um período de 

recessão, entre 1987 e 2003, onde o número de trabalhadores do setor metalúrgico 

apresentou uma redução de 52,1%, o setor mostra claros sinais de recuperação com 

um aumento real de cerca de 20% de 2003 à 2005.  

É possível afirmar que atualmente a metalurgia se divide em três áreas 

principais que são: metalurgia extrativa, de transformação e de produção.  

3.2. O METAL ZINCO 

O Zinco (do alemão Zink) é um elemento químico de símbolo Zn, número 

atômico 30 (30 prótons e 30 elétrons) com massa atômica 65,4. À temperatura 

ambiente, o zinco encontra-se no estado sólido. Está situado no grupo 12 (2B) da 

Tabela Periódica dos Elementos.  

A principal aplicação do zinco – cerca de 50% do consumo anual – é na 

galvanização do aço ou ferro para protegê-los da corrosão, isto é, o zinco é utilizado 

como metal de sacrifício (tornando-se o ânodo de uma célula, ou seja, somente ele 

se oxidará). Ele também pode ser usado em protetores solares, em forma de óxido, 

pois tem a capacidade de barrar a radiação solar.  

O zinco é um elemento químico essencial para as pessoas: intervém no 

metabolismo de proteínas e ácidos nucléicos, estimula a atividade de mais de 100 

enzimas, colabora no bom funcionamento do sistema imunológico, é necessário 

para cicatrização dos ferimentos, intervém nas percepções do sabor e olfato e na 

síntese do DNA. O metal é encontrado na insulina, nas proteínas dedo de zinco (zinc 

finger) e em diversas enzimas como a superóxido dismutase.  

O zinco é um metal de coloração branca azulada que arde no ar com chama 

verde azulada. O ar seco não o ataca, porém, na presença de umidade, forma uma 

capa superficial de óxido ou carbonato básico que isola o metal e o protege da 

corrosão.  

O metal apresenta uma grande resistência à deformação plástica a frio que 

diminui com o aquecimento, obrigando a laminá-lo acima dos 100ºC. O zinco é 
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empregado na fabricação de ligas metálicas como o latão e o bronze, além de ser 

utilizado na produção de telhas e calhas residenciais.  

O zinco é encontrado em diversos alimentos como nas ostras, carnes 

vermelhas, aves, alguns pescados, mariscos, favas e nozes. A ingestão diária 

recomendada de zinco é em torno de 10 mg, menor para bebês, crianças e 

adolescentes (devido ao menos peso corporal), e algo maior para as mulheres 

grávidas e durantes o aleitamento.  

A deficiência de zinco pode produzir retardamento no crescimento, perda de 

cabelo, diarréias, impotência sexual e imaturidade sexual nos adolescentes, apatia, 

cansaço e depressão, lesões oculares e de pele, inclusive acne, unha quebradiças, 

amnésia, perda de apetite, perda de peso e problemas de crescimento, aumento do 

tempo de cicatrização de ferimentos e anomalias no sentido do olfato. As causas 

que podem provocar uma deficiência de zinco são a insuficiente quantidade na dieta 

alimentar e a dificuldade na absorção do mineral que pode ocorrer em casos de 

alcoolismo, quando é eliminado pela urina ou, ainda, devido à excessiva eliminação 

por causa de desordens digestivas.  

3.3. O GRUPO VOTORANTIM 

O Grupo Votorantim nasceu de uma fábrica de tecidos, fundada em 1918, na 

cidade paulista de Votorantim. Desde então, diversificou suas atividades e manteve-

se em contínuo crescimento, amparado pelos Valores Solidez, Ética, Respeito, 

Empreendedorismo e União. 

O primeiro passo rumo à expansão ocorreu em 1935, com a aquisição da 

Companhia Nitro Química. Ele foi seguido pela inauguração, 20 anos mais tarde, da 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), primeira indústria do setor a atuar no 

Brasil. 

Em continuidade à sua estratégia de crescer de forma consistente e 

diversificada, no final da década de 1980 o Grupo passou a investir em papel e 

celulose e, três anos depois, ingressou no setor financeiro, com a constituição do 

Banco Votorantim. 

Para fazer frente ao contínuo crescimento de suas operações em diversas 

áreas, em 2001, criou a holding Votorantim Participações (VPar). Assim, deu o 

passo decisivo para a internacionalização de seus negócios, hoje em andamento em 

16 países. 
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Organizados em três segmentos – Industrial, Financeiro e Novos Negócios – 

os negócios do Grupo Votorantim se caracterizam pela diversificação do portfólio ao 

mesmo tempo em que mantêm um modelo de gestão unificado e compartilham a 

mesma Visão e Missão e os mesmos Valores. Esse conceito de Grupo Único, de 

unidade na diversidade, tem permitido diversificar, ampliar e internacionalizar as 

atividades, com criação de valor para todos os públicos com os quais se relaciona: 

clientes, empregados, fornecedores, parceiros, acionistas, governo e sociedade. 

As operações industriais concentram-se em setores de base da economia, 

que demandam capital intensivo, alta escala de produção e tecnologia de ponta: 

cimento, mineração e metalurgia (alumínio, zinco e níquel), siderurgia, celulose e 

papel, suco concentrado de laranja e autogeração de energia. 

No mercado financeiro, atua por meio da Votorantim Finanças, que reúne o 

conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro: Banco 

Votorantim (banco de negócios e de investimento), BV Financeira (financiamento e 

crédito ao consumidor), Votorantim Asset Management (gestão de recursos), BV 

Leasing (operações de leasing) e Votorantim CTVM (corretora de títulos e valores 

mobiliários). 

Em Novos Negócios, investe em empresas e projetos de biotecnologia, 

tecnologia da informação e química. 

Em 2009, esse conjunto de negócios levou o Grupo Votorantim a registrar 

receita líquida de R$ 28,6 bilhões. A geração de caixa (EBTIDA) alcançou R$ 5,5 

bilhões e os investimentos Capex foram de R$ 4,5 bilhões. Nos últimos cinco anos, 

os investimentos no imobilizado somam R$ 24,9 bilhões, um sinal claro de 

compromisso com o futuro.  

Na figura 05 pode-se observar, com clareza, como se configura o 

organograma do Grupo Votorantim, onde a Unidade Metais está localizada, bem 

como as demais unidades que compõem o Grupo. 
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Figura 05 - Organograma do Grupo Votorantim 

Fonte: GRUPO VOTORANTIM, 2010. 

3.4. VOTORANTIM METAIS 

A Votorantim Metais (VM) surgiu em 1996, a partir de uma reorganização do 

modelo de gestão do Grupo Votorantim, que agrupou as unidades de negócio de 

acordo com o foco de mercado.  

Desde então, a VM passou a ser responsável pelo controle estratégico de 

três unidades de negócio: Aço, Níquel e Zinco. Em julho de 2008, a Unidade de 

Negócio Aço desvinculou-se da Votorantim Metais para ser gerenciada pela nova 

área de negócio do Grupo Votorantim, a Votorantim Siderurgia. 

A Votorantim Metais é a maior produtora de zinco da América Latina e está 

entre as dez maiores produtoras mundiais. Em um mercado com forte concorrência, 

a competitividade da empresa é garantida por fatores como mineração própria, 

tecnologia de tratamento de minérios, gestão eficiente de processos e investimentos 

permanentes na ampliação de sua capacidade de produção. 

A atuação da Votorantim Metais no mercado de zinco teve início em 1956, 

com a formação da Companhia Mineira de Metais (CMM), em Três Marias, Minas 

Gerais. 

A produção de zinco metálico em lingotes, que era de 10 mil toneladas/ano 

em 1970, passou para 90 mil toneladas/ano em 1993. Além disso, o 
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desenvolvimento de know how próprio garantiu à unidade de Três Marias o 

pioneirismo na implantação do processo eletrolítico para a metalurgia do zinco no 

Brasil. 

Em abril de 2002, a Votorantim Metais assumiu a Companhia Paraibuna de 

Metais. Com a operação, ampliou sua capacidade de produção de 170 mil 

toneladas/ano para 265 mil toneladas/ano e reforçou sua participação no mercado 

de zinco. 

Em 2004, foi adquirida a Refíneria de Zinc Cajamarquilla, no Peru, com 

capacidade de produção de 135 mil toneladas de zinco por ano. Construída pelo 

governo peruano em 1981, a refinaria foi privatizada e comprada por um consórcio 

formado pela Teck Cominco e pela Marubeni Corp. Os investimentos promovidos 

pelos novos controladores foram de melhoria na qualidade do produto, redução de 

custos e expansão da produção de zinco metálico – que passou de 90 mil toneladas 

para 129 mil toneladas. A empresa possui um dos menores custos de produção do 

mundo. 

Um dos diferenciais de Cajamarquilla está em sua localização estratégica. 

Distante 25 quilômetros de Lima, capital do Peru, o acesso à empresa pode ser feito 

tanto por rodovia quanto por ferrovia, o que torna eficiente o embarque e 

desembarque de matéria-prima e produtos. 

Em 2005, a Votorantim Metais ampliou sua participação no mercado 

peruano de zinco com a aquisição de 25% das ações da Companhia Minera Milpo, 

quarta maior mineradora do segmento do país. A aquisição foi feita através da 

controladora da Votorantim no Peru, a Refinaria Cajamarquilla. A operação está 

alinhada à estratégia da VM de buscar fontes competitivas de suprimento para suas 

operações 

Outro destaque de 2006 foi a produção, na Unidade Cajamarquilla, da 

primeira barra de índio metálico. Subproduto do processo de fabricação de zinco, o 

índio possui alto valor agregado e é utilizado, principalmente, pela indústria mundial 

de alta tecnologia como eletrodo condutor transparente nas telas de cristal líquido 

LCD dos televisores de tela plana e monitores de computadores. 

A Unidade de Negócio Zinco da Votorantim Metais, que atualmente emprega 

3,5 mil pessoas, produziu 402,5 mil toneladas em 2006. 
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3.4.1. Votorantim Metais – Unidade Juiz de Fora 

Surgiu em abril de 2002, quando a Votorantim Metais assumiu a Companhia 

Paraibuna de Metais, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Com a operação, ampliou sua 

capacidade de produção de 170 mil toneladas/ano para 265 mil toneladas/ano e 

reforçou sua participação no mercado de zinco. 

Modernas tecnologias de processamento do zinco são utilizadas na unidade 

de Juiz de Fora (MG), onde a matéria-prima é o concentrado sulfetado de zinco, 

extraído das minas de Morro Agudo (Paracatu – Minas Gerais) e de outros países. O 

sulfetado de zinco passa por cinco etapas de processamento: ustulação do 

concentrado, lixiviação, purificação da solução, eletrólise e fundição. 

Ainda em Juiz de Fora, está sendo construída a primeira fábrica de 

Polimetálicos do Brasil, que otimizará a recuperação de metais existentes nas 

matérias primas como cobre, prata e índio e permitirá prover soluções 

ambientalmente adequadas para pó de aciaria elétrica e baterias automotivas. 

3.4.2. O setor de Fundição 

O setor de fundição, foco do estudo, é responsável por transformar o catodo 

de zinco em zinco líquido que, por sua vez, será transformado em lingotes SHG 

(placas de zinco com, no mínimo, 99,995% de pureza, conhecido como extrafino, 

conforme especificações no LME – London Metal Enchanged, visando assim 

atender as especificações de exportação); Zamac (ligas metálicas de zinco com 

alumínio, magnésio e cobre. Essas ligas são utilizadas na indústria, geralmente na 

fundição sob pressão); Óxido de Zinco e Grânulos (produtos derivados do zinco 

SHG e, portanto, possuem pureza de, no mínimo, 99,995%) e, ainda, o Pó de Zinco 

(produtos feitos a partir do zinco SHG ou de ligas de zinco, utilizados na produção 

de pilhas alcalinas). 

A figura 06 a seguir apresenta, de forma esquemática, o fluxograma do setor 

de fundição da Votorantim Metais Zinco, unidade Juiz de Fora. 

O fluxograma de processo, segundo Campos (1992), é fundamental para a 

padronização e posterior entendimento do processo. Ele facilita a visualização ou 

identificação dos produtos produzidos, dos clientes e fornecedores internos e 

externos do processo, das funções, das responsabilidades e dos pontos críticos. 



 

Figura 06 - Fluxograma
Fonte: 

O setor de fundição da Vot

1 – Fusão de Catodos: 

 O objetivo deste processo é a transformação

líquido para as etapas seguintes.

 As placas catódicas produzidas na 

de Fundição por empilhadeiras e, após pesagem, são estocadas em área 

intermediária próxima às mesas de alimentação dos fornos de fusão A e B. Até este 

ponto, existe uma identificação nas pilhas de catodos de zinco (p

Para alimentar os fornos as pilhas de catodos de Zn transportadas da eletrólise são 

divididas em pacotes menores com aux

dispostas em filas sobre uma esteira para serem adicionadas aos fornos, jun

com adição de cloreto de amônio para facilitar a se

 O zinco é fundido a uma temperatura de 419° graus Celsius, porém os 

fornos operam a uma temperatura entre 440 e 550°C para garantir uma melhor 

fluidez do metal líquido em bombas, calhas e panelas de lingotamento.

 No processo de fundição, as folhas catódicas de zinco que alimentam o 

forno de fusão, geram em média, 97,58% de metal acaba

volume, de acordo com histórico

Fluxograma da Fundição da Votorantim Metais (Unidade Juiz de Fora)
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

O setor de fundição da Votorantim Metais possui seis processos principais:

O objetivo deste processo é a transformação dos catodos de zinco em zinco 

líquido para as etapas seguintes. 

placas catódicas produzidas na Eletrólise são transportadas para a área 

de Fundição por empilhadeiras e, após pesagem, são estocadas em área 

intermediária próxima às mesas de alimentação dos fornos de fusão A e B. Até este 

ponto, existe uma identificação nas pilhas de catodos de zinco (p

Para alimentar os fornos as pilhas de catodos de Zn transportadas da eletrólise são 

divididas em pacotes menores com auxílio de empilhadeira. 

dispostas em filas sobre uma esteira para serem adicionadas aos fornos, jun

cloreto de amônio para facilitar a separação de impurezas (cinzas). 

O zinco é fundido a uma temperatura de 419° graus Celsius, porém os 

fornos operam a uma temperatura entre 440 e 550°C para garantir uma melhor 

ido em bombas, calhas e panelas de lingotamento.

No processo de fundição, as folhas catódicas de zinco que alimentam o 

forno de fusão, geram em média, 97,58% de metal acabado e 2,42% de cinzas em 

volume, de acordo com histórico (Ref. Jan. a Maio 08). 
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processos principais: 

os catodos de zinco em zinco 

letrólise são transportadas para a área 

de Fundição por empilhadeiras e, após pesagem, são estocadas em área 

intermediária próxima às mesas de alimentação dos fornos de fusão A e B. Até este 

ponto, existe uma identificação nas pilhas de catodos de zinco (peso, origem e data).  

Para alimentar os fornos as pilhas de catodos de Zn transportadas da eletrólise são 

ílio de empilhadeira. Estas cargas são 

dispostas em filas sobre uma esteira para serem adicionadas aos fornos, juntamente 

paração de impurezas (cinzas).  

O zinco é fundido a uma temperatura de 419° graus Celsius, porém os 

fornos operam a uma temperatura entre 440 e 550°C para garantir uma melhor 

ido em bombas, calhas e panelas de lingotamento. 

No processo de fundição, as folhas catódicas de zinco que alimentam o 

do e 2,42% de cinzas em 
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 Após a obtenção do metal liquido são coletadas amostras para análise da 

qualidade do metal que, em seguida, é bombeado para produção de outros produtos 

nas etapas seguintes. 

2 – Produção de Lingotes de Zinco SHG: 

O objetivo desta etapa é conformar o metal líquido, proveniente do processo 

anterior, em lingotes de 25 kg. Estes lingotes são montados formando pacotes com 

36 lingotes, totalizando um peso por pacote de 900 kg. 

A produção de zinco SHG em lingotes ocorre pelo transporte do metal 

liquido por recalcado do forno por bomba, corre por calha até a panela que dosa o 

metal liquido em formas de uma das duas lingoteiras A ou B.  

Os lotes de pacotes de Zn são liberados para vendas, mediante laudo de 

análise de amostras coletadas no forno de fusão e é analisada em equipamento de 

Emissão Ótica instalado na fundição para posterior emissão de certificado de 

qualidade do metal produzido. 

3 – Produção de Ligas de Zinco: 

A finalidade da fábrica de ligas é produzir ligas de zinco conforme 

especificação de cada liga e conformar em lingotes de 5kg. 

Para produção das ligas são adicionados os insumos (Al, Cu, Mg conforme 

especificação de cada liga) no lastro dos fornos 1 e 5 para fusão, e posteriormente 

são alimentados com metal liquido dos fornos de fusão, após o tempo de 

homogeneização são coletadas amostras para checagem  por (Emissão Ótica), de 

especificação e correção se necessário, para produção de cada liga, que são 

produzidas por bateladas. 

O lingotamento é feito em lingoteira semi-automática para conformação da 

liga em lingotes de 5kg, que são montados em amarrados com 120 lingotes, 

posteriormente são pesados, envolvidos em plástico transparente, cintados com fita 

de aço. 

4 – Produção de Grânulos de Zinco: 

 Esta etapa prima por conformar o zinco em grãos, também conhecido como 

lágrimas.  

 É um processo de produção continuo onde o metal líquido é bombeado do 

forno 4 para a forma de gotejamento. O gotejamento do metal líquido se dá sobre 

água com temperatura controlada para solidificação do mesmo. Após solidificação o 
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metal cai sobre correia transportadora imersa em água abaixo da forma que 

transporta os grânulos para embalagem. 

5 – Produção de Pó de Zinco Comum e Pó para Pilhas: 

 A finalidade da fábrica de pó de zinco 1 é transformar o metal liquido em pó 

de zinco para consumo interno, enquanto a fábrica de pó de zinco 2 transforma o 

metal liquido com ligas (In, Al e Bi) em pó para fábrica de pilhas.  

 Trata-se de um processo de produção contínuo onde o metal líquido 

alimentado nos cadinhos das fábricas 1 e 2, é vazado por orifícios no fundo do 

cadinho formando um filete que é soprado por um tubo de ar comprimido ocorrendo 

neste instante a solidificação do metal na forma de pó que é  projetado para dentro 

de uma câmara onde ocorre a sedimentação do pó. 

Este pó é transportado por correias transportadoras e elevadores de 

canecos até o setor peneiramento onde ocorre a classificação em peneiras 

vibratórias dos pós para posterior embalagem em containeres.  

6 – Processo de Peneiramento de Cinzas: 

A finalidade do peneiramento de cinzas é classificar os resíduos 

provenientes das limpezas dos fornos de fusão, onde os metálicos maiores retornam 

para os fornos de fusão, as cinzas são embaladas em bag´s para vendas e o prill “B” 

é destinado à produção de Óxido de zinco.  

Os resíduos são impurezas (ZnSO4, MnO2, Oxidação do catodo de Zn) 

agregadas à porosidade do catodo de Zn que, durante o processo de fusão, separa 

retendo partes de zinco líquido em meio às cinzas que ficam sobrenadantes no 

banho metálico.  

Estas cinzas são removidas quando em excesso, normalmente a cada troca 

de turno (8h) e são destinadas à caixas coletoras e, após resfriamento, passam por 

processo de separação em peneira vibratória. O material retido (borras) retorna para 

os fornos de fusão, o passante segue em correia transportadora para alimentar a 

peneira rotativa. O retido nesta malha (prill) é embalado em bag´s para fusão em 

fornos específicos para este fim, e o passante (cinzas) também é embalado em 

bag´s para vendas basicamente da indústria de fertilizantes.  

Durante o processo ocorre a formação de particulados, os quais são 

arrastados, por exaustão, até o filtro de mangas onde, então, são misturados às 

cinzas e destinados à venda. 
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4. A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR PROCESSOS NO SETOR DE 

FUNDIÇÃO DA VOTORANTIM METAIS 

Este capítulo irá discorrer sobre as etapas que compuseram o 

desenvolvimento da gestão por processos no setor de fundição da Votorantim 

Metais Zinco, unidade Juiz de Fora. 

4.1. HISTÓRICO DA OPORTUNIDADE 

A idéia de implementar a Gestão por Processos no setor de Fundição da 

Votorantim Metais surgiu a partir da necessidade de orientar a empresa para uma 

visão horizontalizada, fornecedor-cliente, tanto para atender uma demanda de 

reestruturação interna, como para garantir que a Companhia estivesse alinhada com 

a evolução do modelo de Gestão. 

O cenário caracterizava-se pelo não monitoramento dos x's da Fundição que 

impactam nos y's do referido processo. Este fato dava margem à variabilidade do 

processo, o que levava a perdas de eficiência e produtividade, bem como quedas na 

qualidade do produto.  

A implantação da gestão por processos visou promover, de forma 

estruturada, a identificação e monitoramento dos “x's” de maior impacto no setor de 

Fundição, desenvolvendo, para isso, uma interface para acompanhamento, 

tratamento dos desvios e, portanto, redução da variabilidade do processo.  

A implantação do GPP na fundição é uma oportunidade do Mapa Estratégico 

(figura 07), demonstrando o alinhamento do projeto com as metas da unidade de 

Juiz de Fora. 
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Figura 07 - Mapa Estratégico da Votorantim Metais Zinco 

Fonte: VOTORANTIM METIS ZINCO, 2008. 

A implantação da Gestão por processos vai ao encontro de seis metas, 

descritas no Mapa Estratégico do Negócio Zinco, apresentado na figura 07. As 

metas são:  

1 – Ser o maior gerador de valor da indústria: uma das premissas do GPP é a 

geração de valor para os stakeholders (clientes, acionistas, sociedade e 

empregados). 

2 – Estar entre os dois maiores produtores mundiais: para isso é necessário o 

controle e otimização de todo o processo, possibilitados pela implantação do 

GPP. 

3 – Assegurar o menor custo da Indústria: a eficiência do processo e o uso dos 

recursos de forma ótima contribuem para diminuição do custo de produção. 

4 – Tornar-se uma referência como gerador de valor para os clientes: uma das 

bases do GPP é assegurar e intensificar a geração de valor para os clientes, 

focando em processos que realmente agreguem valor. 

 12  – Oferecer a solução que gere maior valor para o cliente: novamente, o GPP 

prima por focar e desenvolver processos que realmente agreguem valor ao 

cliente. 
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 14 – Buscar níveis de estabilidade e capabilidade de acordo com padrões de 

desempenho classe mundial: através de todo o estudo, análise e controle que 

são gerados a partir da implementação do GPP, consegue-se a eliminação 

(ou, pelo menos, a diminuição) da variabilidade do processo, possibilitando, 

assim, atingir padrões de desempenho classe mundial. 

4.2. ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO 

Este subitem irá discorrer sobre as fases e ações contidas em cada uma 

delas, que possibilitaram a implementação da Gestão por Processos, no setor de 

Fundição. 

4.2.1. Levantamento e correlação dos parâmetros de processo (x’s) com os 

parâmetros de produto (y’s) 

A fase de levantamento dos “x’s” foi o start do processo de implementação 

da Gestão por Processos na Fundição. Esta fase teve por objetivo a identificação de 

todos os “x's” (fatores independentes) e sua respectiva correlação com os y’s 

impactados (fatores dependentes) do processo de fundição do metal zinco, o que 

resultou em uma reestruturação dos Padrões de Processo (PP’s), conforme observa-

se no quadro 04. 

Esta etapa contou com forte participação dos especialistas de processo e 

produção da Fundição, bem como os supervisores da área. 

Com a conclusão da etapa de reestruturação dos PP’s, tornou-se possível 

identificar os principais fatores (Y’s) a serem controlados no processo de Fundição, 

bem como as variáveis (X’s) que impactam diretamente no desempenho desses 

fatores.  
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Quadro 04 - Reestruturação dos Padrões de Processo 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Fator Dependente Fator Independente
X1 - Estoque de folha
X2 - Geração de Cinzas
X3 - Geração de lavagens de SHG
X4 - Temperatura Forno A
X5 - Temperatura Forno B
X6 - Teor de Pb no Forno A
X7 - Somatório de contaminantes Forno A
X8 - Disponibilidade da lingoteira 1
X9 - Utilização da lingoteira 1
X10 - Ritmo da lingoteira 1
X11 - Disponibilidade da lingoteira 2
X12 - Utilização da lingoteira 2
X13 - Ritmo da lingoteira 2

X1 - Estoque de folha
X2 - Geração de Cinzas
X3 - Geração de lavagens de SHG
X4 - Temperatura Forno A
X5 - Temperatura Forno B
X6 - Teor de Pb no Forno A
X7 - Somatório de contaminantes Forno A
X26 - Disponibilidade da fábrica de grânulos
X27 - Utilização da fábrica de grânulos
X28 - Ritmo da fábrica de grânulos
X29 - Temperatura no forno 4
X30 - Volume de Zn enviado para fábrica (pó comum)
X31 - Temperatura do cadinho (pó comum)
X32 - Disponibilidade da fábrica de pó comum
X33 - Utilização da fábrica de pó comum
X34 - Ritmo da fábrica de pó comum
X35 - Vazão de ar (pó comum)
X36 - Distância do canhão (pó comum)
X37 - Pressão de ar (pó comum)
X38 - Peso de Zinco da panela (pó comum)
X52 - Temperatura do banho do cadinho (pó comum)

X1 - Estoque de folha
X2 - Geração de Cinzas
X3 - Geração de lavagens de SHG
X4 - Temperatura Forno A
X5 - Temperatura Forno B
X6 - Teor de Pb no Forno A
X7 - Somatório de contaminantes Forno A
X30 - Volume de Zn enviado para fábrica (pó comum)
X31 - Temperatura do cadinho (pó comum)
X32 - Disponibilidade da fábrica de pó comum
X33 - Utilização da fábrica de pó comum
X34 - Ritmo da fábrica de pó comum
X35 - Vazão de ar (pó comum)
X36 - Distância do canhão (pó comum)
X37 - Pressão de ar (pó comum)
X38 - Peso de Zinco da panela (pó comum)
X52 - Temperatura do banho do cadinho (pó comum)
X1 - Estoque de folha
X2 - Geração de Cinzas
X3 - Geração de lavagens de SHG
X4 - Temperatura Forno A
X5 - Temperatura Forno B
X6 - Teor de Pb no Forno A
X7 - Somatório de contaminantes Forno A
X39 - Volume de Zn enviado para fábrica (Pilha)
X40 - Temperatura do cadinho (Pilha)
X41 - Vazão de ar (Pilha)
X42 - Distância do canhão (Pilha)
X43 - Pressão de ar (Pilha)
X44 - Conformidade do pó fabricado
X49 - Tempo de Homogeneização (pilha)
X50 - Peso de Zinco da panela (Pilha)
X51 - Temperatura do banho do cadinho (Pilha)
X14 - Tempo de preparação da liga no Forno 1
X15 - Tempo de preparação da liga no Forno 2
X16 - Tempo de preparação da liga no Forno 5
X17 - Teor de Pb no Forno B
X18 - Somatório de contaminantes Forno B
X19 - Disponibilidade da lingoteira de Zamac
X20 - Utilização da lingoteira de Zamac
X21 - Ritmo da lingoteira de Zamac

X22 - Peso de ligas não conformes 
(Reprocesso de ligas defeituosas e lavagens para 
correção)
X23 - Temperatura forno 1
X30 - Volume de Zn enviado para fábrica (pó comum)
X31 - Temperatura do cadinho (pó comum)
X32 - Disponibilidade da fábrica de pó comum
X33 - Utilização da fábrica de pó comum
X34 - Ritmo da fábrica de pó comum
X35 - Vazão de ar (pó comum)
X36 - Distância do canhão (pó comum)
X37 - Pressão de ar (pó comum)
X38 - Peso de Zinco da panela (pó comum)
X52 - Temperatura do banho do cadinho (pó comum)

X39 - Volume de Zn enviado para fábrica (Pilha)
X40 - Temperatura do cadinho (Pilha)
X41 - Vazão de ar (Pilha)
X42 - Distância do canhão (Pilha)
X43 - Pressão de ar (Pilha)
X44 - Conformidade do pó fabricado
X49 - Tempo de Homogeneização (pilha)
X50 - Peso de Zinco da panela (Pilha)
X51 - Temperatura do banho do cadinho (Pilha)

Y11 - Granulometria do pó de Zn pilha

Y4 - Produção pó comum (lix)

Y5 - Produção Pó para Pilhas

Y10 - Granulometria do pó de Zn comum

Produção de Ligas:

Y6 (Zamac 3)
Y7 (Zamac 5)
Y8 (Zamac 8)

Y9 (Produção de LP - Al0,2Zn4)

Y3 - Rendimento da fábrica de pó comum

               REESTRUTUTAÇÃO DOS PADRÕES DE PROCESSO (PP)

Y2 - Produção de Grânulos

Y1 - Produção de lingotes de SHG
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Isso possibilitou o delineamento de um novo Mapa de Processo para o setor 

de Fundição do Zinco, como mostra a figura 08. 

Este Mapa de Processo foi subdividido nos seis principais subprocessos da 

fundição. Em cada subprocesso pode-se verificar as respectivas variáveis de 

controle a serem monitoradas, classificadas em variáveis dependentes (Y’s) ou 

independentes (X’s).  

De acordo com Barnes (1982), o mapa do processo é uma técnica utilizada 

para se registrar um processo de maneira concisa, visando sua melhor 

compreensão e possível melhoria futura. O mapa representa os diversos eventos 

que ocorrem durante a execução de uma determinada tarefa. Evidentemente, o 

mapa de processo pode registrar o andamento do processo através de um ou mais 

departamentos. 

O desenvolvimento desta ferramenta teve o objetivo de tornar mais ágil o 

processo de análise e solução de problemas, uma vez que, se alguma variável 

dependente não estiver obtendo a performance desejável, basta verificar 

diretamente nas variáveis independentes, atreladas à ela, e identificar aquela ou 

aquelas variáveis que não estão obtendo desempenho conforme previsto e atuar na 

solução do problema.  
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Figura 08 - Mapa de Processo da Fundição de Zinco 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

 

 

UNIDADE: VM Zinco JF

Y1

Y2

X4 - Temperatura Forno A Y4

X5 - Temperatura Forno B Y5

X10 - Ritmo da lingoteira 1 Y1
X11 - Disponibilidade da lingoteira 2

Y1 - Produção de lingotes de SHG

X14 - Tempo de preparação da liga no Forno 1 Y2 - Produção de Grânulos

X15 - Tempo de preparação da liga no Forno 2 Y3 - Rendimento da fábrica de pó comum

X16 - Tempo de preparação da liga no Forno 5 Y4 - Produção pó comum (lix)

Y5 - Produção Pó para Pilhas

X18 - Somatório de contaminantes Forno B Y6 Y6 - Produção de Zamac 3

X19 - Disponibilidade da lingoteira de Zamac Y7 Y7 - Produção de Zamac 5

Y8 Y8 - Produção de Zamac 8

Y9 Y9 - Produção de LP

Y10 - Granulometria do pó de Zn comum

Y11 - Granulometria do pó de Zn pilha

X26 - Disponibilidade da fábrica de grânulos

Y2

X30 - Volume de Zn enviado para fábrica (pó comum)

X31 - Temperatura do cadinho (pó comum)

X32 - Disponibilidade da fábrica de pó comum

X33 - Utilização da fábrica de pó comum Y3
X34 - Ritmo da fábrica de pó comum Y4
X35 - Vazão de ar (pó comum) Y10
X36 - Distância do canhão (pó comum)

X37 - Pressão de ar (pó comum)

X38 - Peso de Zinco da panela (pó comum)

X52 - Temperatura do banho do cadinho (pó comum)

X39 - Volume de Zn enviado para fábrica (Pilha)

X40 - Temperatura do cadinho (Pilha)

X41 - Vazão de ar (Pilha)

X42 - Distância do canhão (Pilha)

X43 - Pressão de ar (Pilha)

X44 - Conformidade do pó fabricado Y5
X49 - Tempo de Homogeneização (pilha) Y11
X50 - Peso de Zinco da panela (Pilha)

X51 - Temperatura do banho do cadinho (Pilha)

YX Etapa

MAPA DO PROCESSO
Fundição de Zn

CÓDIGO:

DATA: 08/08/08

X1 - Estoque de folha

X2 - Geração de Cinzas

X3 - Geração de lavagens de SHG

X27 - Utilização da fábrica de grânulos

X17 - Teor de Pb no Forno B

X20 - Utilização da lingoteira de Zamac

X21 - Ritmo da lingoteira de Zamac

X6 - Teor de Pb no Forno A

X7 - Somatório de contaminantes Forno A

X28 - Ritmo da fábrica de grânulos

X29 - Temperatura no forno 4

X23 - Temperatura forno 1

X24 - Temperatura forno 2

X25 - Temperatura forno 5

X8 - Disponibilidade da lingoteira 1

X9 - Utilização da lingoteira 1

X12 - Utilização da lingoteira 2

X13 - Ritmo da lingoteira 2

X22 - Peso de ligas não conformes (Reprocesso de 
ligas defeituosas e lavagens para correção)

INÍCIO

Fusão de catodos

Lingotamento SHG

Lingotamento Zamac

Grânulos

FIM

Pó de Zinco Comum

Pó de Zinco Pilha



60 
 

4.2.2. Priorização dos parâmetros do processo (x’s): Matriz Causa e Efeito  

A matriz de causa e efeito é uma ferramenta de qualidade que permite a 

visualização, em forma matricial, da influência de cada parâmetro do processo 

(variável independente) em cada parâmetro do produto (variável dependente). Esta 

ferramenta é de fundamental importância, visto que auxilia na priorização da 

importância de variáveis chaves de entrada no processo.  

Para o desenvolvimento dessas matrizes, foram entrevistados os 

engenheiros, supervisores e especialistas do processo de fundição do zinco, pra que 

pudessem ranquear a influência de cada “X” de acordo com cada parâmetro de 

produto, “Y”, analisado. O resultado pode ser visto nas figuras 09, 10, 11, 12, 13 e 

14 a seguir, onde observa-se a relevância de cada variável de entrada (X), para o 

processo ao qual impacta diretamente (Y).  

Saída(s) do processo (Y):
Y1 - Produção de 
lingotes de SHG

Y2 - Produção de 
Grânulos

Y4 - Produção pó 
comum (lix)

Y5 - Produção Pó 
para Pilhas

Y6 - Produção de 
Zamac 3

Y7 - Produção de 
Zamac 5

Y8 - Produção de 
Zamac 8

Y9 - Produção de 
LP

Possíveis Xs do processo (causas) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

X1 - Estoque de folha 1 1 1 1 3 3 3 3 200

X2 - Geração de Cinzas 5 1 1 1 3 3 3 3 250

X3 - Geração de lavagens de SHG 1 1 1 1 3 3 3 5 225

X4 - Temperatura Forno A 5 5 5 5 1 1 1 1 300

X5 - Temperatura Forno B 5 5 3 3 5 5 5 5 450

X6 - Teor de Pb no Forno A 5 5 1 5 1 1 1 1 250

X7 - Somatório de contaminantes Forno A 5 5 1 5 1 1 1 1 250

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:         5 - Correlação Forte        3 - Correlação Moderada        1 - Correlação Fraca

TOTAL

MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

FUSÃO DE 
CATODOS

 
Figura 09 - Matriz de Causa e Efeito: Fusão de Catodos 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

A partir deste diagrama (figura 09) detecta-se o parâmetro do processo (X) 

que tem maior impacto sobre a Fusão de Catodos (parâmetro do produto). A variável 

que tem maior poder de influenciar o desempenho da etapa de fusão de catodos é a 

X5 (Temperatura do Forno de Fusão B). Essa variável, portanto, deverá ter 

prioridade no processo de monitoramento e controle. A variável de menor impacto 

sobre a Fusão de Catodos é a X1, Estoque de Folhas Catódicas, tendo em vista que 

o processo da Eletrólise é bastante estável e a sua capacidade de produção é 

superior à capacidade de fusão dos fornos A e B juntos, ou seja, o estoque é 

garantido. 
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Saída(s) do processo (Y):
Y1 - Produção 
de lingotes de 

SHG

Possíveis Xs do processo (causas) 100

X8 - Disponibilidade da lingoteira 1 5 500

X9- Utilização da lingoteira 1 5 500

X10 - Ritmo da lingoteira 1 5 500

X11 - Disponibilidade da lingoteira 2 5 500

X12- Utilização da lingoteira 2 5 500

X13 - Ritmo da lingoteira 2 5 500

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:         5 - Correlação Forte        3 - Correlação Moderada        1 - Correlação Fraca

LINGOTAMENTO 
SHG

TOTAL

                           MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

 
Figura 10 - Matriz de Causa e Efeito: Lingotamento SHG 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

O diagrama de Causa e Efeito para a etapa de Lingotamento de SHG (figura 

10) é fortemente influenciado por todas as seis variáveis independentes 

relacionadas à esta etapa. Ou seja, qualquer variação em alguma dessas seis 

variáveis (X8, X9, X10, X11, X12 e X13) reflete, imediatamente, no desempenho do 

Lingotamento de SHG. 

Saída(s) do processo (Y):
Y6 - Produção 
de Zamac 3

Y7 - Produção 
de Zamac 5

Y8 - Produção 
de Zamac 8

Y9 - Produção 
de LP

Possíveis Xs do processo (causas) 25 25 25 25

X14 - Tempo de preparação da liga no Forno 1 5 5 5 5 500

X15 - Tempo de preparação da liga no Forno 2 5 5 5 5 500

X16 - Tempo de preparação da liga no Forno 5 5 5 5 5 500

X17 - Teor de Pb no Forno B 5 5 5 5 500

X18 - Somatório de contaminantes Forno B 5 5 5 5 500

X19 - Disponibilidade da lingoteira de Zamac 5 5 5 5 500

X20 - Utilização da lingoteira de Zamac 5 5 5 5 500

X21 - Ritmo da lingoteira de Zamac 5 5 5 5 500

X22 - Peso de ligas não conformes 
(Reprocesso de ligas defeituosas e lavagens 

5 5 5 5 500

X23 - Temperatura forno 1 5 5 5 5 500

X24 - Temperatura forno 2 5 5 5 5 500

X25 - Temperatura forno 5 5 5 5 5 500

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:         5 - Correlação Forte        3 - Correlação Moderada        1 - Correlação Fraca

LINGOTAMENTO 
ZAMAC

TOTAL

MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

 
Figura 11 - Matriz de Causa e Efeito: Lingotamento Zamac 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

O Lingotamento de Zamac, por sua vez, é altamente influenciado por todos 

os doze parâmetros de processo correlacionados à esta etapa, conforme observa-se 

na figura 11. 
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O processo de produção dos Grânulos também é altamente influenciado por 

todas as quatro variáveis “X’s” correlacionadas a este processo, conforme observa-

se na figura 12. O que quer dizer que, qualquer variação em alguma dessas 

variáveis (X26, X27, X28 e X29) reflete, imediatamente, no desempenho da 

Produção de Grânulos. 

Saída(s) do processo (Y):
Y2 - Produção de 

Grânulos

Possíveis Xs do processo (causas) 100

X26 - Disponibilidade da fábrica de grânulos 5 500

X27 - Utilização da fábrica de grânulos 5 500

X28 - Ritmo da fábrica de grânulos 5 500

X29 - Temperatura no forno 4 5 500

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:         5 - Correlação Forte        3 - Correlação Moderada        1 - Correlação Fraca

TOTAL

                                 MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

GRÂNULOS

 
Figura 12 - Matriz de Causa e Efeito: Grânulos 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

A fábrica de Pó de Zinco, no que tange a fabricação do pó comum, (figura 

13), tem menor influência causada pela variação da disponibilidade da fábrica de pó 

(X32), sendo altamente influenciada por todas as demais variáveis correlacionadas à 

fabricação do pó comum. 

Saída(s) do processo (Y):
Y3 - Rendimento 
da fábrica de pó 

comum

Y4 - Produção pó 
comum (lix)

Possíveis Xs do processo (causas) 50,0 50,0

X30 - Volume de Zn enviado para fábrica 5 5 500

X31 - Temperatura do cadinho 5 5 500

X32 - Disponibilidade da fábrica de pó comum 1 5 300

X33 - Utilização da fábrica de pó comum 5 5 500

X34 - Ritmo da fábrica de pó comum 5 5 500

X35 - Vazão de ar (pó comum) 5 5 500

X36 - Distância do canhão (pó comum) 5 5 500

X37 - Pressão de ar (pó comum) 5 5 500

X38 - Peso de Zinco da panela (pó comum) 5 5 500

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:         5 - Correlação Forte        3 - Correlação Moderada        1 - Correlação Fraca

TOTAL

FÁBRICA DE 
PÓ DE Zn

MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

 

Figura 13 - Matriz de Causa e Efeito: Pó de Zinco Comum 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 
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No que tange a fabricação do pó para pilhas, a fábrica de Pó de Zinco, 

(figura 14), é altamente influenciada por todas as dez variáveis correlacionadas à 

fabricação do pó para pilhas. 

Nome do(s) participante(s) da votação:

Saída(s) do processo (Y):
Y5 - Produção Pó 

para Pilhas

Possíveis Xs do processo (causas) 100

X39 - Volume de Zn enviado para fábrica 5 500

X40 - Temperatura do cadinho (pilha) 5 500

X41 - Vazão de ar (pilha) 5 500

X42- Distância do canhão (pilha) 5 500

X43 - Pressão de ar (pilha) 5 500

X41 - Granulomentria pó para pilha 5 500

X44 - Conformidade do pó fabricado 5 500

X49 - Tempo de Homogeneização (pilha) 5 500

X50 - Peso de Zinco da panela (Pilha) 5 500

X51 - Temperatura do banho do cadinho (Pilha) 5 500

Etapa(s) do 
processo

LEGENDA:     5 - Correlação Forte    3 - Correlação Moderada   1 - Correlação Fraca

TOTAL

FÁBRICA DE 
PÓ DE Zn

                            MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

 
Figura 14 - Matriz de Causa e Efeito: Pó de Zinco (Pilha) 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Esta ferramenta possibilitou a identificação dos X’s que exercem maior 

influência sobre os “Y’s” de cada etapa do processo de fundição e que, portanto, 

causam maior impacto no processo de fundição como um todo. Logo, o 

monitoramento e controle desses fatores de processo (X’s), devem ser priorizados. 

Os x´s que apresentaram menor índice de influência foram os x’s de 01 a 07 

e o x32, o que não quer dizer que não sejam parâmetros importantes do processo, 

mas sim que sua prioridade de tratamento, quando comparado aos demais, pode ser 

menor. Após feita esta priorização, o próximo passo seguiu para o desenvolvimento 

de uma matriz Esforço – Impacto. 
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4.2.3. Desenvolvimento da Matriz Esforço-Impacto 

O próximo passo foi o desenvolvimento da matriz de Esforço X Impacto, 

novamente com o auxílio dos engenheiros, supervisores e especialistas do processo 

de fundição do zinco, conforme pode ser observado na figura 15.  

TÍTULO: CÓDIGO:

ÁREA: LÍDER: PATROCINADOR:

X2 - Geração de Cinzas

X3 - Geração de lavagens de SHG

X4 - Temperatura Forno A

X5 - Temperatura Forno B

X6 - Teor de Pb no Forno A

X17 - Teor de Pb no Forno B

X9 - Utilização da lingoteira 1

X10 - Ritmo da lingoteira 1

X12 - Utilização da lingoteira 2

X13 - Ritmo da lingoteira 2

X19 - Disponibilidade da lingoteira de Zamac

X20 - Utilização da lingoteira de Zamac

X21 - Ritmo da lingoteira de Zamac

X23 - Temperatura forno 1

X24 - Temperatura forno 2

X25 - Temperatura forno 5

X30 - Volume de Zn enviado para fábrica (pó comum)

X51 - Temperatura do banho do cadinho (Pilha)

X36 - Vazão de ar (pó comum)

X38 - Pressão de ar (pó comum)

X49 - Tempo de Homogeneização (pilha)

X50 - Peso de Zinco da panela (Pilha)

X38 - Vazão de ar

X39 - Peso de Zinco da panela (pó comum)

MATRIZ DE ESFORÇO x IMPACTO

Gestão por Processos

VM-Zinco-JF

GPP Fundição

E
S
F
O
R
Ç
O
 

X45 - Conformidade pó fabricado

X34 - Utilização da fábrica de pó comum

X41 - Temperatura do cadinho (Pilha)

Metalurgia

B
A
IX
O

ALTO

X1 - Estoque de folha

BAIXO

X33 - Disponibilidade da fábrica de pó comum

X44 - Pressão de ar (Pilha)

IMPACTO

X8 - Disponibilidade da lingoteira 1

X11 - Disponibilidade da lingoteira 2

X42 - Vazão de ar (Pilha)

X43 - Distância do canhão (Pilha)

MATRIZ DE ESFORÇO x IMPACTO

X14 - Tempo de preparação da liga no Forno 1

X15 - Tempo de preparação da liga no Forno 2

B
A
IX
O

X35 - Ritmo da fábrica de pó comum

X16 - Tempo de preparação da liga no Forno 5

X7 - Somatório de contaminantes Forno A

X18 - Somatório de contaminantes Forno B

A
L
T
O

A
L
T
O

X26 - Disponibilidade da fábrica de grânulos

X31 - Temperatura do cadinho (pó comum)

X37 - Distância do canhão (pó comum)

X40 - Volume de Zn enviado para fábrica (Pilha)

X29 - Temperatura no forno 4

X28 - Ritmo da fábrica de grânulos

X27 - Utilização da fábrica de grânulos

 
Figura 15 - Matriz de Esforço X Impacto 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 
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Esta matriz caracteriza-se por classificar cada variável independente (x) de 

acordo com o impacto que ela causará no processo e o esforço necessário para 

realizá-la (que se dará através de seu monitoramento e controle). 

Deve-se, portanto, “atacar” inicialmente as variáveis que causam o maior 

impacto com o menor esforço. 

Conclui-se, portanto, que as variáveis que apresentam maior potencial para 

a obtenção do resultado proposto (diminuição da variabilidade do processo), 

caracterizadas por menor esforço para obtenção de maior impacto, são X1 (estoque 

de folhas), X7 (Somatório de contaminantes Forno A), X8 (Disponibilidade da 

Lingoteira 1), X11  (Disponibilidade da Lingoteira 2), X14 (Tempo de preparação da 

liga no Forno 1), X15  (Tempo de preparação da liga no Forno 2), X16 (Tempo de 

preparação da liga no Forno 5), X18 (Somatório de contaminantes Forno B), X33 

(Disponibilidade da fábrica de pó comum), X34 (Utilização da fábrica de pó comum), 

X35 (Ritmo da fábrica de pó comum) e X45 (Conformidade pó fabricado). 

Em segundo lugar, as variáveis que deverão ser controladas são aquelas 

que apresentam um menor esforço para seu controle, mas também apresentam 

menor impacto no processo. Este conjunto de variáveis localiza-se no terceiro 

quadrante da figura 15, o qual é composto pelos seguintes parâmetros de processo: 

X26 (Disponibilidade da fábrica de grânulos), X27 (Utilização da fábrica de grânulos), 

X28 (Ritmo da fábrica de grânulos), X29 (Temperatura no forno 4), X31 

(Temperatura do cadinho - pó comum), X37 (Distância do canhão - pó comum), X38 

(Vazão de ar), X39 (Peso de Zinco da panela - pó comum), X40 (Volume de Zn 

enviado para fábrica - Pilha), X41 (Temperatura do cadinho - Pilha), X42 (Vazão de 

ar - Pilha), X43 (Distância do canhão - Pilha), X44 (Pressão de ar - Pilha), X49 

(Tempo de Homogeneização - Pilha) e X50 (Peso de Zinco da panela - Pilha). 

Em terceiro lugar, localizados no primeiro quadrante, estão as variáveis que 

necessitam um maior esforço, mas que geram maior impacto no processo. São elas: 

X2 (Geração de Cinzas), X3 (Geração de lavagens de SHG), X4 (Temperatura Forno 

A), X5 (Temperatura Forno B), X6 (Teor de Pb no Forno A), X9 (Utilização da 

lingoteira 1), X10 (Ritmo da lingoteira 1), X12 (Utilização da lingoteira 2), X13 (Ritmo 

da lingoteira 2), X17 (Teor de Pb no Forno B), X19 (Disponibilidade da lingoteira de 

Zamac), X20 (Utilização da lingoteira de Zamac), X21 (Ritmo da lingoteira de 

Zamac), X23 (Temperatura forno 1), X24 (Temperatura forno 2), X25 (Temperatura 

forno 5) e X30 (Volume de Zn enviado para fábrica - pó comum). 
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O não preenchimento do quarto quadrante configura o fato de nenhuma 

variável apresentar alto esforço para seu monitoramento e controle e, 

simultâneamente, baixo impacto no processo. 

4.2.4. Análise do sistema de medição dos parâmetros do produto (y’s) 

A fim de garantir maior confiabilidade e exatidão nas medições dos 

parâmetros do produto, esta fase foi introduzida. Nela sistematizou-se, junto ao 

laboratório de metrologia, um plano de calibração de todas as balanças do processo. 

No quadro 05 pode-se verificar o plano de calibração desenvolvido para 

todas as balanças utilizadas no processo de fundição.  

  
Quadro 05 - Plano de Calibração das Balanças 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Dando continuidade ao processo de medição dos parâmetros do produto (Y), 

utilizou-se a ferramenta estatística ANOVA para verificação da influência dos 

diferentes turnos de produção na geração de cinzas (perdas) durante o processo.  

Vale ressaltar que a ANOVA (Analysis Of Variance) é um artifício estatístico 

utilizado para verificar a existência de diferenças significativas entre os níveis dos 

fatores (tratamentos), ou seja, se a média de duas ou mais populações são iguais. A 

ANOVA parte das suposições de que as amostras devem ser aleatórias e 

independentes e extraídas de suas populações normais.   

 

 

 

 

Localização Código da Balança Frequência
Ligas de Zamac 02WB-0028 Bimestral
Fábrica de Pó de Zinco 01WB-0007 Mensal
Fábrica de Pó de Zinco 02WB-0025 Mensal
Balança Central da Fundição - Ligas 02WB-0022 Quinzenal
Lingoteira Zamac - Forno 1 02WB-0003 Mensal
Balança da Fundição - Lingoteira 2 02WB-0023 Mensal
Fábrica de Pó de Zinco - Big Bag 02WB-0014 Bimestral
Balança de Zinco - Grânulos 02WB0020 Mensal

                  PLANO DE CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS
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Figura 16 - ANOVA (Peso Cinzas X Turno): Janeiro 2007 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

A partir da análise dos dados ANOVA gerados (Figura 16), para janeiro de 

2007, conclui-se que não existe variação significativa na quantidade de geração de 

cinzas por dia, ao considerar cada turno em separado, visto que os desvios-padrão 

(St-Dev, ou seja, standard deviation) de cada turno são bem baixos. Ou seja, a 

geração de cinzas tem pouca variabilidade, ao se considerar dias diferentes, 

pertencentes a um mesmo turno, configurando a consistência na medida dessa 

variável. 

Ao observar o boxplot plotado acima (figura 16) verifica-se ainda que não há 

grande variabilidade quando se compara a geração de cinzas de cada turno. 

Com isso conclui-se que a quantidade de cinzas (perdas) geradas no 

processo de fundição não é influenciada nem pelos dias, nem pelos turnos de 

trabalho. Trata-se de um fator praticamente constante e inerente ao processo, não 

havendo, portanto, grandes melhorias que se possa implementar visando a 

minimização da geração de cinzas. 

Turno CTurno BTurno A

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

0,80

Turno

P
e
s
o

Boxplot of Peso

Turno C

Turno B

Turno A

0,0360,0340,0320,0300,028

T
u
rn
o

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

Test Statistic 18,09

P-Value 0,000

Test Statistic 17,64

P-Value 0,000

Bartlett's Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Peso

One-way ANOVA: Peso versus Turno  
 
Source    DF        SS        MS     F      P 

Turno      2  0,001226  0,000613  0,62  0,540 

Error   2186  2,175649  0,000995 

Total   2188  2,176875 

 

S = 0,03155   R-Sq = 0,06%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                                Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                Pooled StDev 

Level      N     Mean    StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

Turno A  727  0,86205  0,02913   (----------*-----------) 

Turno B  734  0,86388  0,03407            (----------*-----------) 

Turno C  728  0,86303  0,03122        (----------*-----------) 

                                 -+---------+---------+---------+-------- 

                                0,8600    0,8620    0,8640    0,8660 

 

Pooled StDev = 0,03155 
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Esta etapa foi realizada com o intuito de se detectar alguma variabilidade no 

processo de geração de cinzas (perdas), tendo em vista que um processo eficiente 

deve promover a minimização ou, até mesmo, a eliminação das perdas. 

A mesma análise foi feita, considerando agora a geração de cinzas 

registradas no mês de Janeiro de 2008. Os resultados podem ser observados na 

figura 17. 

 
Figura 17 - ANOVA (Peso Cinzas X Turno) : Janeiro 2008 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Os resultados obtidos com a ANOVA, para janeiro de 2008, comprovaram as 

conclusões feitas mediante análise da ANOVA para janeiro de 2007, ou seja, a 

geração de cinzas (perdas) no processo de fundição não sofre influência nem dos 

diferentes dias, nem dos diferentes turnos de trabalho.  

 

 

Turno CTurno BTurno A

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

0,80

Turno

P
e
s
o

Boxplot of Peso

Turno C

Turno B

Turno A

0,0270,0260,0250,0240,0230,022

T
u
rn
o

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

Test Statistic 7,10

P-Value 0,029

Test Statistic 4,09

P-Value 0,017

Bartlett's Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Peso

One-way ANOVA: Peso versus Turno  
 
Source    DF        SS        MS       F      P 

Turno      2  0,171302  0,085651  145,44  0,000 

Error   2691  1,584803  0,000589 

Total   2693  1,756106 

 

S = 0,02427   R-Sq = 9,75%   R-Sq(adj) = 9,69% 

 

 

                                Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                Pooled StDev 

Level      N     Mean    StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

Turno A  929  0,86859  0,02509         (--*-) 

Turno B  849  0,86522  0,02463   (--*--) 

Turno C  916  0,88357  0,02306                                  (--*-) 

                                 -+---------+---------+---------+-------- 

                                0,8640    0,8700    0,8760    0,8820 

 

Pooled StDev = 0,02427 
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4.2.5. Análise da capabilidade dos parâmetros do produto (y’s) 

A fim de verificar a normalidade dos parâmetros do produto (Y’s) e calcular o 

desvio padrão de cada parâmetro, gerou-se os gráficos de dispersão, os quais 

podem ser visualizados no anexo I. 

A análise dos gráficos contidos no anexo I permite afirmar que a suposição 

de normalidade foi satisfeita para todos os parâmetros. 

Visando agora a determinação do DPMO (Defeitos por Milhão de 

Oportunidades), precisa-se calcular o tamanho das amostras. Para isso, utilizou-se a 

seguinte fórmula: 

Z a/2 . s 2

E )(N =

 

Onde: 

N : número de indivíduos da amostra 

Za/2 : valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado 

s: Desvio-padrão populacional da variável estudada 

E : Margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA. Identifica a diferença 

máxima entre a MÉDIA AMOSTRAL (X) e a verdadeira MÉDIA POPULACIONAL. 

Com o tamanho de cada amostra dimensionado, gerou-se o gráfico da 

distribuição normal para cada parâmetro do produto (y).  A partir destes gráficos, 

tornou-se possível definir o critério para abertura de procedimentos para análise e 

solução de problemas para cada parâmetro.  
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Figura 18 - Cálculo DPMO: Produção de Lingotes 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério - Produção de Lingotes: A cada dois pontos consecutivos fora da meta, abrir 

um ponto para análise e solução de problemas no Diário de Bordo (exceto quando o 

motivo for falta de matéria prima ou matéria prima fora do especificado). 

 
Figura 19 - Cálculo DPMO: Produção de Ligas 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Produção de Ligas: A cada dois pontos consecutivos fora da meta, abrir 

um ponto para análise e solução de problemas no Diário de Bordo (exceto quando o 

motivo for falta de matéria prima ou matéria prima fora do especificado). 
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Figura 20 - Cálculo DPMO: Produção de Grânulos 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Produção de Grânulos: A cada dois pontos consecutivos fora da meta, 

abrir um ponto para análise e solução de problemas no Diário de Bordo (exceto 

quando o motivo for falta de matéria prima ou matéria prima fora do especificado). 

 
Figura 21 - Cálculo DPMO: Rendimento da Fundição 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Rendimento da Fundição: Para qualquer ponto fora da meta, abrir um 

ponto para análise e solução de problemas no Diário de Bordo (exceto quando o 

motivo for falta de matéria prima ou matéria prima fora do especificado). 
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Figura 22 - Cálculo DPMO: Produção de Pó de Zinco 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Produção de Pó de Zinco: A cada dois pontos consecutivos fora dos limites 

especificados, abrir um ponto para análise e solução de problemas no Diário de 

Bordo. 

 
Figura 23 - Cálculo DPMO: Granulometria 

Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Granulometria: A cada quatro pontos consecutivos fora dos limites 

especificados, abrir um ponto para análise e solução de problemas no Diário de 

Bordo. 
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Figura 24 - Cálculo DPMO: Geração de Cinzas 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Geração de Cinzas: A cada dois pontos consecutivos fora dos limites 

especificados, abrir um ponto para análise e solução de problemas no Diário de 

Bordo. 

 
Figura 25 - Cálculo DPMO: Fusão de Catodos 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Critério – Fusão de Catodos: A cada três pontos consecutivos fora da meta, abrir um 

ponto para análise e solução de problemas no Diário de Bordo (exceto quando o 

motivo for falta de matéria prima ou matéria prima fora do especificado). 
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4.2.6. Revisão dos Padrões de Processo (PP’s) e dos Procedimentos Operacionais 

(PO’s) 

Tendo em vista as novas interfaces desenvolvidas e os novos parâmetros 

determinados, houve necessidade de revisão dos PP’s e PO’s do processo de 

fundição do zinco. 

Por questões de sigilo, esses documentos não serão divulgados. 

4.2.7. Desenvolvimento de interfaces para acompanhamento dos parâmetros do 

processo e do produto 

A partir da determinação dos parâmetros do processo que requerem 

medição e controle, interfaces foram utilizadas e outras desenvolvidas, visando 

atender esta necessidade. 

Uma das metodologias utilizadas para o acompanhamento e controle das 

variáveis independentes (x’s) foi a OEE (Overall Equipment Effectiveness ou Eficácia 

Global de Equipamento).  

A metodologia da OEE visa avaliar e medir a eficiência de um sistema de 

produção, levando em conta os fatores que afetam este sistema diretamente.  

Segundo Nakajima (1988), a aplicação desta medida permite avaliar, de 

maneira simples, o efeito de parâmetros de manutenção, variações no tempo de 

ciclo, problemas de qualidade e outras interrupções sobre a capacidade ou eficiência 

do sistema. 

A OEE equivale ao produto de três índices: disponibilidade, qualidade e 

desempenho. A Disponibilidade representa o percentual do tempo operacional – 

tempo durante o qual a máquina opera em cada dia – no qual a máquina encontra-

se disponível, isto é, não se encontra parada devido a quebra, falha, preparação, 

troca de ferramentas, etc. Em outras palavras, a Disponibilidade equivale à relação 

entre o tempo disponível – durante o qual a máquina não encontra-se parada devido 

às causas mencionadas – pelo tempo operacional. A Qualidade indica o percentual 

de peças "boas" produzidas no "gargalo", isto é, peças produzidas que não foram 

retrabalhadas ou rejeitadas na operação "gargalo". Finalmente, o Desempenho leva 

em consideração todos os demais fatores, tais como variações de ciclo, falta de 

materiais, espera ou bloqueio, falta de pessoal, etc. Observe-se que todas as causas 

"desconhecidas" refletem-se no Desempenho, pois este índice equivale à relação da 
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capacidade total – ou capacidade ideal incluindo peças rejeitadas ou retrabalhadas – 

pela capacidade disponível – determinada em função de todas as paradas 

"reconhecidas" devido a problemas de manutenção, preparação e ferramentas. 

Na Votorantim Metais, quatro índices são considerados para o cálculo da 

OEE: disponibilidade, utilização, ritmo e qualidade. 

A disponibilidade traduz-se na relação entre o tempo disponível em 

calendário diminuído das paradas programadas de manutenção divididos pelo tempo 

disponível em calendário. Ou, matematicamente falando: 

 

Este índice nos fornece o quanto que realmente temos de disponibilidade de 

certo equipamento, desconsiderando qualquer tipo de para não programada. 

A utilização é dada pela relação: 

 

Este índice nos representa do quanto de tempo total eu tinha disponível pra 

a produção (eliminando os tempos com paradas de manutenção e produção) 

divididos pelo tempo total disponível (eliminando do tempo total, apenas as paradas 

com manutenção). Este índice permite observar o quanto que as paradas de 

produção (corretivas, emergenciais e não programadas) estão impactando no 

processo. 

O ritmo é definido da seguinte forma: 

 

O índice de qualidade é definido como sendo 100%, pois somente os 

produtos dentro das especificações dos clientes são considerados na análise e, para 

a Votorantim Metais, a qualidade não deve ser inferior a 100%. 

Disponibilidade =
Tempo 

Calendário -
Paradas 

Programadas de 

Manutenção

Tempo Calendário

Utilização =
Tempo 

Calendário -
Paradas 

Programadas de 

Manutenção
- Praradas de 

Produção

-Tempo Calendário
Paradas 

Programadas de 

Manutenção

Ritmo =

Capacidade 

Nominal de 

Produção
*

Total Produzido

(Tempo de Calendário -  Paradas Programadas de 

Manutenção - Paradas de Produção)
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O índice de OEE resultante se dá a partir da multiplicação dos quatro fatores 

anteriormente descritos.  

Para preenchimento correto das planilhas da OEE, foi feita uma 

padronização das paradas, visando ajudar tanto quando do apontamento da parada 

quando da sua análise. Esta padronização pode ser verificada no quadro 06. 

1 LINGOTE AGARRADO 25 LIMPEZA DO FORNO A

2 MANGUEIRA FURADA 26 DHSMQ

3 PATA AGARRADA 27 LIMPEZA DA ÁREA

4 PROBLEMAS COM A PANELA DOSADORA 28 LIMPEZA DA CÂMARA DO PÓ DE Zn

5 PROBLEMAS COM O SENSOR 29 PREPARAR PARA PRODUZIR

6 PROBLEMAS NA ESTEIRA 30 MUDANÇA DE TURNO

7 PROBLEMA NA GARRA DO CARRO EMPILHADOR 31 REUNÃO PLANEJADA

8 PROBLEMAS NA MESA GIRATÓRIA 32 TREINAMENTO PLANEJADO

9 PROBLEMAS NO CARRO EMPILHADOR 33 EQUIPAMENTO SEM PROGRAMAÇÃO

10 PROBLEMAS NO EMPILHAMENTO 34 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO

11 REDUTOR DESARMADO

12 ROTOR TRAVADO

13 TROCA DE CALHA

14 TROCA DE PINO 35 ACIDENTE COM OPERADOR

15 TROCA DE TELA 36 FALTA DE OPERADOR

16 TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO 37 REFEIÇÃO (ACIMA DE 60 MIN)

17 PREVENTIVA 38 REUNIÃO NÃO PLANEJADA

18 CANALETA ENTUPIDA 39 TREINAMENTO NÃO PLANEJADO

40 FALHA EM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

41 ESPERA POR EMPILHADEIRA

42 PROBLEMAS COM TEMPERATURA DO FORNO 4

19 ESPERA POR MATÉRIA PRIMA 43 PROBLEMAS COM O NÍVEL DO FORNO 4

20 MATÉRIA PRIMA FORA DO ESPECIFICADO 44 CORREÇÃO DE LIGAS

21 PROBLEMAS COM O NÍVEL DO FORNO A 45 ENCHIMENTO DOS FORNOS

22 PROBLEMAS COM O NÍVEL DO FORNO B 46 TEMPERATURA BAIXA PARA TIRAR AMOSTRA

47 AGUARDANDO ANÁLISE

48 OPERADOR DE ATESTADO

23 FALTA DE AR COMPRIMIDO

24 FALTA DE ENERGIA 99 OUTROS

EXTERNA DE MANUTENÇÃO

CORRETIVA IMEDIATA/PREVENTIVA

MOTIVOS

PROGRAMADA DE PRODUÇÃO

MOTIVOS

MOTIVOS DE PARADA - PADRONIZAÇÃO

MOTIVOS

NÃO PROGRAMADA DE PRODUÇÃO

MOTIVOS

MOTIVOS

EXTERNA DE PRODUÇÃO

 

 Quadro 06 - Padronização das Paradas 
Fonte: VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2008. 

Outro passo muito importante deste processo de implantação da Gestão por 

Processos na Fundição se deu través da implantação do myLIMS e alimentação do 

banco de dados do PIMS com os resultados das análises do processo, o que 

permitiu o gerenciamento on-line do processo quase que em sua totalidade. Isso 

garantiu que especialistas, engenheiros e staffs tivessem informações rápidas, 
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precisas e confiáveis para a tomada de decisões. Um facilitador do gerenciamento 

ao integrar todas as ferramentas para controle e monitoramento em um mesmo 

local. 

No anexo II deste trabalho é possível verificar como ficou a interface do 

myLIMS desenvolvida. 

A implantação O sistema myLIMS permitiu aos laboratórios, automação dos 

planos de amostragem, registros de dados brutos de análise diretamente em meio 

eletrônico por meio de Pocket PCs e aquisição de dados diretamente dos 

equipamentos de análise, automação dos processos de distribuição e execução das 

tarefas analíticas, cálculos e análise crítica dos resultados das análises e envio dos 

resultados diretamente ao sistema PIMS da planta (PI System® da OSIsoft®). 

Os benefícios conseguidos com a implantação deste sistema foram, dentre 

outros: 

• Eliminação do uso de papel no processo laboratorial e redução de dezenas 

de milhares de folhas de papel anualmente;  

• Custo evitado na ordem de R$ 600 mil por ano com análises externas;  

• Comprovação estatística que a implantação impactou positivamente no 

processo de transcrição de dados, deslocando o nível Sigma do processo de 

-2,52 σ para 3,24 σ;  

• Controle dos insumos e equipamentos utilizados por análise e com fácil 

acesso a rastreabilidade de toda cadeia analítica;  

• Controle de estoque de reagentes bem como custos por análise.  

• O sistema possibilitou que os resultados passassem a serem informados à 

produção em menor tempo e sem erros, viabilizando que as decisões certas 

sejam tomadas no tempo certo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Gestão por Processos configura-se na evolução do modelo organizacional 

que, por décadas, se estruturou de forma verticalizado e que já não mais atendia 

aos níveis de desempenho exigidos pelo mercado. 

O cenário atual, caracterizado por clientes cada vez mais exigentes e pela 

concorrência cada vez mais acirrada, tem levado as organizações a empenharem 

esforços implacáveis, visando a maximização do desempenho de seus negócios por 

meio de programas capazes de diminuir os custos, melhorar a produtividade, 

aumentar a flexibilidade, diminuir o tempo de ciclo e, sobretudo, melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços. Assim, dentro desse novo contexto 

organizacional, surge a organização orientada para processos. 

A migração da Gestão por Funções para Gestão por Processos em uma 

organização não é, entretanto, uma tarefa muito fácil. As pessoas têm que aprender 

a pensar de maneira diferente e a trabalhar em equipe. Muda-se a filosofia do 

trabalho. É necessário que cada funcionário tenha uma visão holística do negócio, 

compreendendo o quanto o seu trabalho afeta o todo. 

A tecnologia da informação tem importante papel na eficiência e eficácia 

desse tipo de organização voltada para processos. 

O estudo de caso apresentado demonstrou como se deu o processo de 

implementação da gestão por processos no setor de fundição de uma empresa 

metalúrgica. 

Seu objetivo foi levantar as fases e ferramentas utilizadas para 

implementação do modelo horizontalizado de gestão. 

A metodologia aplicada pela Votorantim Metais, para a implementação da 

Gestão por Processos, tem seu diferencial no fato de iniciar a transição de forma 

gradual, a fim de garantir melhor adaptação dos processos e, principalmente, das 

pessoas envolvidas, ao novo modelo de gestão. 

Uma das contribuições conseguidas com a implantação do GPP foi a 

completa reestruturação dos padrões de processo e dos procedimentos 

operacionais, permitindo um redesenho do processo e seu completo alinhamento 

com os novos parâmetros de processo (x’s) e produtos (y’s) definidos de acordo com 

especificações dos clientes (internos e externos). 
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Outra contribuição da implantação da Gestão por Processos na Companhia 

trata-se da simplicidade e agilidade conferida às atividades, conseguidas através da 

implantação do sistema myLIMS, levando a uma tomada de decisão mais rápida e 

assertiva. Este sistema permitiu, ainda, uma visão holística do sistema, ao 

concentrar todos os dados relevantes ao processo em um mesmo lugar. O resultado 

disso foi a redução da variabilidade e perdas no processo de fundição. 

Ao comparar o modelo de implantação proposto com o modelo utilizado pela 

Votorantim, conclui-se que praticamente todas as fases tiveram suas atividades 

completadas com êxito. Apenas a primeira e segunda fases determinadas no estudo 

teórico, respectivamente: definição dos processos mais relevantes e 

conscientização, não foram contempladas durante a implantação do GPP. A primeira 

fase não se realizou visto que o processo macro para implantar a gestão por 

processos já estava definido: processo de fundição do zinco. A fase de 

conscientização não ocorreu até o término do desenvolvimento deste trabalho. Mas 

a Companhia conhece a importância da conscientização de todos os colaboradores 

para o êxito com o GPP. Esta fase seria realizada quando do término de 

implantação do sistema de informação myLIMS. 

Vale ressaltar que a implantação não estava totalmente concluída quando do 

desenvolvimento deste trabalho, o qual faz referência, portanto, à fase de evolução 

em que se encontrava o processo de implementação da gestão por processos na 

fundição.  

Este trabalho permitiu destacar a importância da constante mudança e 

aprimoramento contínuo dos processos a fim de garantir às empresas um lugar de 

destaque frente ao mercado competitivo atual. 
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ANEXO I - GRÁFICOS DE DISPERSÃO PARA OS PARÂMETROS DO PRODUTO 

A fim de verificar a normalidade dos parâmetros do produto (Y’s) e calcular o 

desvio padrão de cada parâmetro, gerou-se os seguintes gráficos de dispersão: 
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A partir dos gráficos de dispersão gerados, para as variáveis: Rendimento da 

Fundição, Produção de Grânulos, Produção de Lingotes, Produção de Pó de Zinco, 

Geração de Cinzas, Fusão de Catodos, Produção de Ligas e Granulometria, 

verificou-se a normalidade das mesmas.  

O desvio-padrão encontrado para cada variável foi de: Rendimento da 

Fundição (St. Dev.: 0,0009177), Produção de Grânulos (St. Dev.: 7,618), Produção 

de Lingotes (St. Dev.: 37,25), Produção de Pó de Zinco (St. Dev.: 5,339), Geração 

de Cinzas (St. Dev.: 0,5439), Fusão de Catodos (St. Dev.: 53,88), Produção de Ligas 

(St. Dev.: 12,16),  e Granulometria (St. Dev.: 13,39). 

Conclui-se, com isso, que o processo que apresenta maior variabilidade, ou 

seja, o processo mais instável é o processo de Fusão de Catodos, por apresentar 

maior desvio-padrão. O processo mais estável, que apresenta menor variabilidade, 

por sua vez, é o rendimento da Fundição seguido da Geração de Cinzas. 
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ANEXO II - INTERFACE DO SISTEMA myLIMS DESENVOLVIDO 
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