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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a influência dos processos empresariais, 

mais propriamente, dos processos empresariais de negócios, também chamados de 

comerciais, na formação de equipes de alto desempenho. Igualmente, têm-se como 

provedoras de dados as equipes de vendas ligadas a uma empresa administradora 

de cartões de crédito e de desconto.  Visto que os processos empresariais são parte 

integrante da cultura organizacional da empresa, o tema cultura organizacional é 

abordado e revisto. Revisa-se também o conceito de equipe, notadamente seus 

elementos constituintes, que as caracterizam e as distinguem entre os tipos 

clássicos. Do mesmo modo, trabalha-se o conceito de processos empresariais e 

seus constituintes de maior importância para a presente dissertação. Da intersecção 

entre os conceitos de cultura organizacional, ou mais propriamente dos processos 

empresariais do comércio, do conceito de alto desempenho em equipes e de 

estratégias organizacionais, procurou-se prover um melhor entendimento sobre a 

influência que tais processos empresariais poderiam exercer na formação e na 

existência de equipes de alto desempenho. A importância deste estudo é expressa 

por intermédio da premente necessidade da utilização, cada vez mais racional, dos 

recursos humanos nas empresas, principalmente no que tange a organização dos 

trabalhadores em equipes. A metodologia utilizada foi a da observação e análise, 

onde o pesquisador através do estudo de cada processo de trabalho e do 

comportamento das equipes em relação a esses processos, dos resultados 

almejados para cada um deles, dos efetivamente conseguidos e do efeito dos 

processos nas equipes, colheu as informações ora apresentadas. 

 

Palavra-chaves: Equipes de Alto Desempenho, Cultura Organizacional, 

Gestão de Equipes, Processos Empresariais de Negócios. 
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ABSTRACT 

 

This work has for objective to investigate the influence of the managerial processes, 

more properly, of the managerial processes of business, also called commercial, in 

the formation of high performance teams. Likewise, the sales teams of a credit and 

discount cards are the provider of the data for this study. Because the managerial 

processes are integral part of the organizational culture of the company, the theme 

organizational culture is approached and reviews. It is also revised the team concept, 

especially your constituent elements, that characterize them and distinguish them 

among the classic types. In the same way, it is approached the concept of 

managerial processes and their more important constituents to the present 

dissertation. Of the intersection among the concepts of organizational culture, or 

more properly of the managerial processes of business, of the concept of high 

performance teams and of organizational strategies, it tried to provide a better 

understanding on the influence that such managerial processes were able to 

exercise in the formation and in the existence of high performance teams. The 

importance of this study is expressed through the constant need of the use, more 

and more rational, of the human resources in the companies, mainly regarding the 

organization of workers in teams. The used methodology was the one of the 

observation and analysis, where the researcher through the study of each work 

process and of the behavior of the teams in relation to those processes, of the 

desired results for each one of them, of the indeed gotten and of the effect of the  

processes in the teams, he gathered the information which now presented.   

 

Key Words: High Performance Teams, Organizational Culture, Teams 

Administration, Managerial Processes of Business. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação para o Trabalho 

 

Para ilustrar a motivação para este trabalho e a grande importância que a 

cultura organizacional e os processos industriais possuem para a conformação da 

conduta e do desempenho das equipes, segue um trecho do livro “A Arte da 

Guerra”, de Nicolau Maquiavel, escrito em 1519, que conta como os exércitos 

romanos eram organizados, ou mais propriamente, como era o processo de 

condução do exército  para uma batalha e após a mesma: 

 

Zanobi: Derrotamos o inimigo no campo de batalha e marchamos 
em seu território. Creio que não seria possível não haver saques, 
pagamentos de tributos nas cidades e prisioneiros. Gostaria de saber 
como se comportavam os antigos nestas questões. 
 
Fabrício: Satisfarei tua vontade. Creio que consideraste que as 
guerras modernas empobrecem tanto os vencedores quanto os 
perdedores. Se um perde o estado, o outro perderá seu dinheiro e 
seus bens. Antigamente, isso não acontecia, pois o vencedor da 
guerra enriquecia. Isso é o que acontece como resultado de não se 
manter um registro dos impostos recolhidos nas cidades, o que é 
deixado a cargo dos soldados. Este método concorre para duas 
grandes desordens: a primeira já foi mencionada, e a segunda, os 
soldados tornam-se mais desejosos do produto dos saques do que 
observadores da disciplina. Muitos dizem que a cobiça transformou 
em perdedor quem já houvera sido vencedor. 
 
Os romanos, todavia, que eram exemplares nestas questões, 
remediavam ambas as situações, ordenando que todo o resultado 
dos saques pertencesse ao público, o qual deveria gastá-lo como 
bem entendesse. Os exércitos tinham os questores, que 
desempenhavam o papel de tesoureiro, para quem todos os saques 
e os tributos pagos pelas cidades eram entregues. Os cônsules 
utilizavam seus serviços para distribuir aos soldados seus 
pagamentos usuais, para ajudar os feridos e doentes, e para suprir 
todas as outras necessidades do exército. Os cônsules podiam até 
mesmo conceder o resultado dos saques aos soldados, mas esta 
concessão não causava desordem, pois, quando o inimigo era 
derrotado, todos os saques eram distribuídos para cada indivíduo, de 
acordo com seus méritos. Com este método, os esforços dos 
soldados eram no sentido de vencer e não de saquear. As legiões 
romanas derrotavam o inimigo sem persegui-lo, pois elas nunca 
abandonavam sua formação. Esse trabalho ficava a cargo da 
cavalaria e dos homens levemente armados, a menos que houvesse 
outros soldados em vez de legionários. Se o produto dos saques 
pertencesse a quem quer que o conquiste, não seria possível nem 
sensato esperar que as legiões se mantivessem firmes, o que 
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corresponderia a diversos perigos.  
 
Disso resulta que o Estado era enriquecido e todos os cônsules 
traziam, juntamente com seus triunfos, muitas riquezas para o 
Tesouro, que consistiam somente em saques e tributos. Outro ponto 
bem considerado pelos antigos era o pagamento destinado a cada 
soldado. Um terço do seu pagamento ficava aos cuidados do porta-
estandarte da companhia a que o soldado pertencia. Essa quantia 
não poderia sair de seus cuidados a não ser no momento do término 
da guerra. Esse costume tinha duas razões. Primeiramente, os 
soldados poupariam parte de seu pagamento, pois sendo jovens e 
irresponsáveis em sua maioria, quanto mais tinham, mais gastavam 
sem qualquer necessidade. A segunda razão fazia com que eles, 
sabendo que suas posses estavam perto dos estandartes, fossem 
obrigados a se esforçar duplamente para defendê-los com grande 
obstinação. Este método fazia com que eles se tornassem homens 
prevenidos e mais fortes. Todos estes detalhes devem ser 
observados se desejares elevar os padrões do teu exército. 
(MAQUIAVEL, 2003, p.98-99). 

 

A situação narrada por Maquiavel ilustra como os generais romanos faziam 

para controlar seus soldados durante e após o término das batalhas, como era 

constituída a organização da divisão dos bens adquiridos para que esses não 

significassem causa de desorganização e perda de controle, mas sim de estímulo 

para a vitória, e a importância do processo de organização e condução da batalha.  

 

O texto também sugere que o desempenho superior, no caso o do exército 

Romano, pode ser conseguido por qualquer outro exército, bastando para tanto que 

sua cultura organizacional com seus elementos culturais, neste caso os processos, 

sejam estabelecidos de forma eficiente e eficaz na direção do alto desempenho, ou 

seja, o foco está no processo de organização da própria batalha e dos soldados.  

 

Ora, um exército nada mais é que uma grande equipe com um objetivo 

claramente definido e que tem, por força das condições, que trabalhar 

coordenadamente para lograr êxito. Não é o simples desejo da vitória que levam os 

soldados ao sucesso na conquista de seu objetivo, mas uma bem estabelecida 

‘cultura organizacional’ ou “processo de batalha”, como mostra Maquiavel, que 

quando bem observada e aplicada com diligência leva os soldados a um 

desempenho superior.  
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Os métodos e processos adotados pelos generais romanos tinham por 

conseqüência o aumento do desempenho dos soldados em batalha e, ao mesmo 

tempo, mantinham o controle dos soldados até em situações críticas. Outra 

vantagem, não totalmente explicitada no texto, era a de que esses procedimentos ou 

processos de batalha “tornavam os homens prevenidos e mais fortes”. Ou exerciam 

influência em um nível mais profundo do que simplesmente na conduta dos 

soldados.  

 

Como será visto no decorrer deste trabalho, procedimento e método fazem 

parte e são gerados pela cultura organizacional, quando bem definidos, resultam em 

desempenho positivo das equipes. 

 

Portanto, o que motivou este trabalho foi a possibilidade de pesquisar sobre a 

influência da cultura organizacional no desempenho em equipes, em especial, dos 

processos empresariais como elementos constituintes da cultura organizacional.   

 

Outra motivação importante é a de que esse material possa também servir de 

referencial para administradores e membros de equipes, para que possam ter visão 

complementar sobre o tema e que ajude a fomentar o alto desempenho em suas 

equipes, melhorando-os caso e quando necessário.  

 

Este trabalho trata , portanto, da influência da cultura organizacional no 

desempenho em equipes, mais especificamente dos processos empresariais 

enquanto elemento constituinte da cultura organizacional. Espera-se que outros 

pesquisadores dêem continuidade a este estudo, analisando outros elementos 

constituintes da cultura organizacional, bem como a influência que eles possam 

exercer no alto desempenho dos indivíduos e das equipes.  

 

1.2. Tema e Problemática 

1.2.1. Tema  
 

A influência dos processos empresariais de negócios, enquanto elemento da 

cultura organizacional, no desempenho de equipes. Estudo de caso da equipe de 
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vendas de uma administradora de cartão de crédito e de desconto. 

 

1.2.2. Problemática 
 

Qual a influência dos processos empresariais de negócios no desempenho de 

equipes de vendas? Por conseqüência e derivando da problemática da influência da 

cultura organizacional dos processos empresariais, outras perguntas importantes 

surgem, como: 

 

1. Qual seria a influência dos processos empresariais de negócios no 

desenvolvimento  do alto desempenho? 

2. Qual a influência dos processos empresariais de negócios no baixo 

desempenho em equipes? 

 

Estes são questionamentos secundários, que, entretanto , são relevantes para 

o presente trabalho, não será objeto direto de estudo, mas somente 

questionamentos que terão sua relevância exposta na base teórica. É válido 

ressaltar que o que se pretende neste estudo é focar a questão da influência dos 

processos empresariais de negócios enquanto elemento constituinte da cultura 

organizacional no desempenho em equipes e para o presente estudo, em uma 

equipe de vendas.   

 

1.3. Objetivo da Pesquisa 

 

Objetivo Primário 

 

Verificar a existência da influência dos processos empresariais de negócios 

ou comerciais na formação do alto desempenho em equipes de trabalho da área 

comercial de uma administradora de cartões de crédito e de desconto.  

 

Objetivo Secundário  

 

Verificar a influência dos processos empresariais de negócios ou comerciais 
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no nível de desempenho destas mesmas equipes, principalmente no que se refere 

ao alto desempenho.  

 

1.4. Hipóteses 

1.4.1. Hipótese Geral 
 

 

Figura 1 – Diferenças entre Equipes 

 Fonte: Próprio Autor 

 

A principal hipótese deste trabalho é a de que os processos empresariais de 

negócios ou comerciais influenciam o desempenho das equipes da área comercial e, 

em especial, das equipes de vendas da administradora de cartões de crédito e 

desconto, objeto deste estudo.  

 

Através deste estudo esta hipótese será testada com vias a reunir elementos 

que levem a confirmação de que os processos empresariais de negócios ou 

comerciais influenciam o desempenho das equipes em questão. 

 

1.4.2. Hipótese Secundária 
 

Se inserida em um ambiente organizacional que estimule o alto desempenho, 

qualquer tipo de equipe será capaz de, também, tornar-se uma equipe de alto 

desempenho, desenvolvendo as competências necessárias para capacitá-la, pois as 

mesmas serão “impelidas” a buscar os meios para atingir os objetivos almejados e, 

dessa forma, aumentar a eficiência e a qualidade de seu trabalho e, 

conseqüentemente , de seus resultados. Para isso, as equipes deverão estar imersas 

em uma tal cultura organizacional que as “possibilitem” e, ao mesmo tempo, as 
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“impeçam” que não sejam de alto desempenho. 

 

1.5. Justificativas  

 

a. Freqüência de utilização de equipes na indústria 

 

A necessidade de se estudar equipes, principalmente para fins da formação 

de equipes de alto desempenho, é justificada inicialmente através da freqüência de 

utilização pelas empresas deste tipo de arranjo produtivo, seja para aumentar os 

volumes produzidos ou para atingir maior amplitude de cobertura dos processos 

fabris e comerciais.  

 

No caso de equipes de vendas, o arranjo produtivo em forma de equipe é 

amplamente utilizado pelas empresas que procuram estender o atendimento às 

várias regiões geográficas de vendas,  portanto, conhecer quais os fatores que 

influenciam o desempenho das equipes, uma vez que trabalhar com elas é tão 

freqüente na indústria, torna-se de extrema relevância. 

 

b. Disponibilidade de competências 

 

 Nem sempre é possível reunir membros com as melhores competências para 

se formar uma equipe e é muito freqüente que uma equipe seja formada com os 

membros que estão disponíveis no momento, isso devido, dentre outros fatores, à 

urgência do atendimento aos clientes ou da execução do trabalho. 

 

Criar o desejo sincero e espontâneo nos membros da equipe para o auto-

desenvolvimento e para a formação das competências exigidas é tarefa que todo 

administrador já enfrentou. Neste ínterim, criar um ambiente que estimule a busca da 

alta competência se apresenta como um importante ponto de interesse para os 

administradores e para as empresas. 

 

c. Sinergia de competências 

 

Outro importante ponto é o potencial sinérgico / multiplicador de produção que 
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surge quando se reúnem as pessoas em forma de equipe de trabalho. 

 

Saber como influenciar positivamente o aumento da sinergia produtiva entre 

os membros de uma equipe é um fator de grande valor estratégico. 

 

1.6. Contribuições Previstas do Estudo 

 

Pretende-se que este estudo contribua para o estudo da cultura 

organizacional, dos processos empresariais e das equipes de trabalho, também que 

seja um motivador para a reflexão e futuras pesquisas sobre o tema no que se refere 

ao desempenho de equipes de trabalho. 

 

Através dos questionamentos que este estudo trás, pretende-se também 

estimular a criação de sistematizações para a formação e a manutenção de equipes 

de alto desempenho. Este estudo atenta somente ao elemento cultural referente aos 

processos empresariais, em especial de negócios, e sua influência na formação de 

equipes de alto desempenho, portanto espera-se que o tema deste trabalho continue 

a ser abordado por outros pesquisadores no sentido da verificação dos outros 

elementos da cultura organizacional e suas influências no desempenho de equipes e 

indivíduos. 

 

É esperado também que este trabalho sirva de orientação, ou mesmo como 

uma espécie de “guia”, para os gestores de equipes e seus membros, cujo qual 

poderá ser utilizado como suporte quando da necessidade de formação de novas 

equipes ou da correção das já existentes, quando e se as equipes não apresentarem 

o desempenho esperado.  
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CAPÍTULO I 

 

1. SUSTENTAÇÃO / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Cultura Organizacional 

 

O estudo da cultura organizacional, apesar de já ser objeto de interesse 

desde o início do século XX, somente se organizou e tomou corpo na década de 80, 

principalmente nos Estados Unidos. O interesse pela cultura organizacional foi 

justificado principalmente pelo crescimento da competição entre os produtos 

americanos e  japoneses. 

 

As organizações japonesas apresentavam-se mais competitivas e pareciam 

existir elementos organizacionais desconhecidos por parte dos americanos que 

poderiam justificar essa maior eficiência. Esses elementos faziam parte de uma 

“certa cultura organizacional japonesa”, que definia valores, crenças, atitudes e 

processos totalmente direcionados para a qualidade e para o comprometimento com 

a organização e seus objetivos, comprometimento esse que parecia quase religioso. 

A partir daí, vários pesquisadores passaram a investigar, com maior ênfase, a 

cultura organizacional como causa para a maior ou menor eficiência das 

organizações.  

 

Há muitos anos já se conhecia de forma empírica a influência da cultura 

organizacional no desempenho dos trabalhadores e das organizações. Desde 

meados da década de 40 já se tinha um corpo de conhecimento, ainda não 

científico, sobre a influência da cultura e da cultura organizacional no 

comportamento das pessoas. A exemplo de algumas empresas americanas que 

professaram seu credo cultural organizacional, ou melhor, criaram e divulgaram sua 

missão, visão e valores, está a Johnson & Johnson que professara seus credos já 

em meados dos anos 40, seguida posteriormente pela IBM, pelo McDonald’s e pela 

Pepsi Co.  

 

Todas elas tinham o objetivo único de criar um certo tipo de ambiente 
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direcionador e uniforme, de valores e crenças e assim também, por conseqüência, 

criar, ou mesmo influenciar, o comportamento dos funcionários na direção da 

consecução dos objetivos organizacionais com eficiência e excelência. 

 

O que se verifica através do exame dos trabalhos sobre administração e 

cultura organizacional (que serão citados neste texto) e corroborando o citado acima, 

é que há realmente evidências de que existe um ambiente definidor do indivíduo e 

do propósito do indivíduo  nas organizações, ou seja, uma cultura (que pode ser a 

organizacional), que define e delimita, que orienta e conduz e que é constituída por 

vários elementos influenciadores e definidores do comportamento individual e grupal. 

Esse ambiente produz efetivamente resultados observáveis, mas que ainda não se 

sabe efetivamente se ele é facilmente administrável. Assim, um importante ponto a 

ser investigado é se a cultura organizacional é gerenciável, ou melhor, se é 

facilmente gerenciável (não no sentido do behaviorismo de Skinner) e se é possível 

engenhar ou projetar uma cultura organizacional para mudar ou incutir novas 

crenças, valores e atitudes nos indivíduos com o propósito de aumentar a eficiência 

e a produtividade, diminuir os custos e, assim, aumentar a competitividade e o 

desempenho dos indivíduos e equipes nas organizações. 

 

 

1.2. Conceito de Cultura Organizacional 

 

O conceito de cultura organizacional é historicamente novo, entretanto o de 

cultura do indivíduo é antigo. O antropólogo inglês, Edward B. Taylor (Apud 

FLEURY, 2002, p. 284) definiu cultura como o “complexo total de conhecimentos, 

crenças, artes, leis, costumes e quaisquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo 

homem como membro da sociedade”. Como se verifica, cultura é um conjunto de 

conhecimentos que um indivíduo reúne para poder viver em grupo e atingir seus 

objetivos. 

 

A conceituação de cultura, antes de cultura organizacional faz-se importante, 

na medida em que os indivíduos são partes integrantes das organizações e são 

influenciados. A formação dos grupos, equipes e por fim das organizações são, em 

última instância, a junção ou a reunião de indivíduos e suas culturas. 
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As equipes, organizações, cidades ou nações refletem a cultura dos 

indivíduos que as formam e por movimento reverso, determinam a cultura dos novos 

integrantes, por conseqüência, o comportamento que os antigos e os novos 

membros terão. É possível dessa forma, admitir o conceito de instâncias de culturas, 

ou então, de camadas de culturas.  

 

A cultura do indivíduo, a cultura da organização e a cultura da sociedade 

formam um conjunto de culturas que convivem juntas e que se sobrepõem, criando, 

quando sobrepostas, uma espécie de cultura resultante e a cultura organizacional 

seria somente mais uma em uma seqüência de culturas, se é que é aceitável colocar 

desta forma. É importante a revisão do que se entende por cultura organizacional. 

Passemos então ao conceito de cultura organizacional. 

 

 Segundo Schein cultura organizacional é:  

 

O conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 
descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de 
adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o 
suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como a forma de perceber, pensar e sentir em relação a 
esses problemas. (SCHEIN, 2001, p. 37). 

 
 

Note que para Schein a cultura organizacional é um conjunto de pressupostos 

básicos, fato este que se configura a partir das experiências vividas e transmitidas 

pelos indivíduos. Os pressupostos podem mudar, conforme a definição anterior, a 

partir de novas experiências que os indivíduos e os grupos vivenciam. Isso deixa 

entrever a possibilidade da conformação, do gerenciamento , da direção orientada e 

construtiva da cultura organizacional e de, talvez, da adoção de um tipo de 

“engenharia” de cultura organizacional.  

 

Schein também conceitua pressupostos como:  

 

Pressupostos são respostas aprendidas, originadas em valores 
esposados. Mas como um valor leva a um comportamento, e como 
tal comportamento começa a resolver os problemas, esse valor é 
gradualmente transformado num pressuposto subjacente sobre como 
as coisas realmente são. À medida que o pressuposto é 
crescentemente internalizado como verdade, ele sai do nível da 
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consciência. Ou seja, passa a ser uma verdade inquestionável. 
(SCHEIN, 2001, p. 38). 

 

Outro ponto interessante da definição de cultura organizacional dada por 

Schein é a questão da adaptação externa e da integração interna. Adaptação 

externa ao conjunto de regras ou aos fatores ambientais da sociedade em que a 

organização está inserida; a cultura organizacional não é impermeável, ela recebe 

inputs externos e responde a eles se conformando, aprendendo e se adaptando. 

Quanto à integração interna, ela estaria na esfera dos vários sistemas que compõem 

a organização, em uma visão sistêmica, a integração seria a própria adaptação do 

sistema e também a adaptação dos vários sistemas internos aos fatores externos 

criadores de experiências e conhecimentos, individualmente e coletivamente. 

 

A cultura organizacional, ainda segundo Schein, é dividida em três partes 

principais, a saber: os artefatos e criações, os valores e os pressupostos básicos 

(estes já conceituados anteriormente). Os processos empresariais estariam entre os 

artefatos e criações. 

 

Parece sugerir a definição para cultura organizacional dada por Schein que, 

em primeira análise, possa existir a possibilidade de conformação dos indivíduos e 

grupos a partir da correta montagem da estrutura de artefatos e criações, de valores, 

de crenças e dos pressupostos básicos. Isso interessa especialmente quando se 

considera o tema alto desempenho e, mais especificamente , no desempenho em 

equipes; a possibilidade da conformação deixa entrever a possibilidade da 

construção de uma espécie de “engenharia do alto desempenho”. 

 

Como já indicado, este trabalho versa sobre os processos empresariais como 

influenciadores do alto desempenho em equipes. Os processos empresariais estão, 

enquanto elementos da cultura organizacional, contidos e são originados nos 

elementos culturais organizacionais descritos por Shein, ou seja, são definidos em 

base às criações dos indivíduos e grupos, que por sua vez são originados, em última 

instância, nos pressupostos básicos e no que se crê que funciona na realidade e 

essa realidade é baseada em uma interpretação pessoal ou coletiva de valor. A 

cultura organizacional tem papel fundamental no que se refere à percepção do certo, 
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do errado e de valor, portanto, também tem esse papel na própria construção dos 

processos empresariais da organização.  

 

1.3. Elementos da Cultura Organizacional 

 

Conforme citado anteriormente, segundo Schein, a cultura organizacional é 

composta por três partes básicas: os artefatos e criações, os valores e os 

pressupostos básicos. É importante lembrar que este estudo versa sobre os 

processos empresariais como influenciadores do alto desempenho e que processos 

empresariais são entendidos como mais um elemento da cultura organizacional, ou 

seja, do grupo dos artefatos e criações.  

 

Os elementos da cultura organizacional podem ser conceitualizados, segundo 

Freitas (1991, p. 78), conforme segue: 

 

Artefatos e Criações: é a parte tecnicista da cultura, abrange a esfera física 

e a esfera não física da tecnologia, como por exemplo, os processos (que é um dos 

interesses deste trabalho). 

 

Valores: são conceitos internalizados no consciente dos indivíduos, são 

definições que são seguidas como orientador do que é certo ou errado, do que é 

ético ou não ético. (Neste trabalho refere-se às orientações do que é importante, do 

que deve ser valorizado e o é que aprovado pela organização em termos de postura 

e conduta).   

 

Pressupostos Básicos: são todos os tipos de respostas aprendidas como 

certas. 

 

Também segundo Freitas (1991, p. 78), existem outros elementos, igualmente  

importantes que compõem a fisiologia da cultura organizacional. Segundo a autora 

seriam eles: 

 

Crenças: conceitos inquestionáveis tidos como verdade, internalizados nos 
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indivíduos, nos grupos e na organização. 

 

Ritos, Rituais e Cerimônias: tem a função de consolidar a cultura 

organizacional tornado-a mais presente, mais audível, mesclando a cultura da 

organizacional com a do indivíduo. 

 

Estórias e Mitos: tem a função de informar sobre a organização, incutir, 

reforçar e ajustar comportamentos. Os mitos são estórias que reforçam a cultura 

organizacional, mas não baseada em fatos. 

 

Tabus: funcionam como um demarcador de áreas de proibição. 

 

Heróis: fornecem modelos, estabelecem padrões de desempenho. 

 

Normas, Procedimento e Processos: são as formas aprendidas para fazer 

as coisas, é o comportamento aceito, esperado e sancionado. 

 

Comunicação: identifica o grupo, cria similaridade e diferenças, cria a 

identidade e o reforço dos limites do grupo ou da rede de relacionamentos. 

 

Símbolos: objeto, ato, evento, ação que simboliza um significado, que 

expressa uma idéia, que se referencia a um conceito. 

 

Ambiente Físico: reflete e é refletido pela cultura, estimula a produção 

cultural e a identificação de significados.     

 

Com base no que foi visto anteriormente, nas definições de Schein e de 

Freitas, é possível presumir que os elementos da cultura organizacional revelam em 

si o fato de que são definidores e delimitadores da ação dos indivíduos e que são, 

portanto, criadores de ambientes definidores da ação, do pensar e do crer.  

 

Surge uma questão importante quando se pensa em cultura organizacional 

como definidora do desempenho em equipes: e se as crenças internalizadas dizem 

para os indivíduos, para as equipes e para a organização que um determinado nível 
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de desempenho não é possível? Ou ainda: se os objetivos definidos pela 

organização conflitar com os valores, crenças, normas, processos e regras definidas 

e explicitadas (e mesmo as implícitas)? O que fazer? Como seria possível a 

influência positiva no desempenho das equipes ou mesmo a formação de equipes 

de alto desempenho em uma cultura organizacional que não acredita (ou não tem 

procedimentos que apóie), inconscientemente talvez, na possibilidade do alto 

desempenho? Surge então a questão da necessidade da mudança da cultura 

organizacional, do ajuste e da criação consciente de uma cultura organizacional que 

possibilite a mudança do nível de desempenho das equipes na direção do alto 

desempenho e da excelência operacional.  

 

Quanto aos processos, os questionamentos que surgem são parecidos aos 

da cultura organizacional, com a adição de um importante ponto: e se um processo 

não possibilitar o alto desempenho, se ele estiver erroneamente definido? Se ele 

conflitar com as orientações de valores culturais organizacionais? Seria possível o 

alto desempenho neste caso?  

 

Portanto, podemos dizer que tudo o que diz respeito ao fazer obedece a um 

processo, racionalizado ou não, projetado ou não, consciente ou não e, conforme foi 

visto até agora, simplesmente revisar o processo não é suficiente, se faz necessário 

revisar o que o criou, revisar e alinhar as orientações culturais de onde nasceu o 

processo. Surge, portanto , a questão da mudança da cultura organizacional. 

 

1.4. É Possível Mudar a Cultura de uma Organização? 

 

Muitos acreditam que não é possível modificar a cultura de uma organização, 

principalmente devido a óbvia conexão entre a cultura e as crenças dos indivíduos; 

crenças estas que foram sedimentadas durantes anos de experiências de vida. 

Argumentam que o processo é traumático e a tentativa é de eficiência duvidosa, 

outros já acreditam na possibilidade da mudança, crêem na possibilidade de 

mudança da cultura através da mudança de seus elementos constituintes 

(explicitados anteriormente). Sinalizam também que a mudança pode ser planejada 

de tal forma que a organização seria direcionada à eficiência e à qualidade. 
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É comum nas organizações a declaração de valores, missão e visão. É 

função da área de recursos humanos ou de marketing definir e difundir esses 

conceitos para todos os funcionários na tentativa de criar um ambiente propício para 

os objetivos organizacionais. Professar os valores, a missão e a visão da empresa 

não chega exatamente a ser uma ferramenta eficiente de mudança da cultura 

organizacional, mas já é tentativa de incutir um conjunto de orientações culturais 

através de um direcionamento consciente e planejado dos elementos da cultura 

organizacional. 

 

A seguir, faz-se uma análise do que se entende por mudança da cultura 

organizacional. 

 

Segundo Freitas (1991, p. 78), o que se entende por mudança cultural 

organizacional é a “definição de outro rumo, uma nova maneira de fazer as coisas, 

alicerçada em novos valores, símbolos e rituais”.  

 

A utilização consciente e direcionada dos elementos formadores da cultura 

organizacional, em tese, possibilitaria a mudança da própria cultura, através do 

emprego direcionado de valores e crenças, da modificação do ambiente físico, da 

utilização de símbolos, da utilização dirigida dos rituais, das cerimônias, dos mitos e 

do incentivo ao desenvolvimento de uma linguagem organizacional própria.  

 

Outra estratégia possível para mudança da cultura organizacional que poderia 

ser utilizada é a análise e revisão de todos os pressupostos básicos, das normas, 

regras e processos, não propriamente como em um processo de reengenharia, mas 

verificando sua utilidade e validade em relação aos valores, à cultura da organização 

e aos objetivos organizacionais, orientando assim a cultura organizacional e não 

somente a simples análise da eficiência e da utilidade dos processos de produção.  

 

Vale ressaltar que, conforme visto anteriormente, a cultura organizacional é 

uma resposta aos desafios externos e internos da organização. Ela é também uma 

série de pressupostos básicos sobre como se devem fazer as coisas dentro e fora 

da organização, pressupostos esses que foram criados baseados no processo de 

tentativa e erro, de modo livre e espontâneo, ou seja, não orientado. Desta forma, a 
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cultura organizacional exerce uma grande força contra mudanças, ela faz com que 

as pessoas mantenham-se com os mesmos comportamentos, crenças e valores, 

mesmo que a mudança seja exigida para que a organização não morra. Porém, para 

que as mudanças de comportamentos ocorram, deve-se primeiro mudar a cultura 

organizacional, ou seja, mudar os pressupostos básicos que orienta os modos pelos 

quais as pessoas fazem as coisas. 

 

Se os pressupostos não mudarem permanentemente, a cultura organizacional 

não mudará também, ela sempre voltará ao que era antes, o que, por exemplo, 

explica o fracasso de alguns programas de incentivo e de reestruturações em 

algumas organizações. A tentativa de mudança deve passar pela análise desses 

pressupostos básicos e o efeito que estes causam nos indivíduos, nos grupos e 

equipes e, por fim, em toda a  organização.  

 

Outro ponto importante a considerar é que a cultura organizacional sofre a 

evidente influência da cultura “externa” a qual a organização pertence e também ela 

mesma pode ser fruto de várias subculturas internas. Não é possível modificar a 

cultura organizacional sem antes entender a cultura de forma geral, a cultura maior, 

a cultura da nação, do estado ou cidade, a cultura formada pela história coletiva dos 

indivíduos. Por extensão de raciocínio, o que realmente influencia o comportamento 

dos indivíduos é a resultante entre as várias culturas que a contém e que são 

contidas pela organização.  

 

O que tange aos processos, a simples mudança ou uma bem intencionada 

reengenharia não garantiria a obtenção do alto desempenho ou da alta eficiência. 

Pode ocorrer, por exemplo, entre outros problemas, a não “sincronização” entre ‘o 

que o processo indica que deve ser feito’ e ‘as crenças ou os valores dos que estão 

envolvidos neste processo’. Em realidade, esse fenômeno acontece muito 

freqüentemente . 

 

A análise minuciosa das crenças e valores dos indivíduos é essencial em 

qualquer ação de reestruturação ou modificação de processos. Se o novo processo 

não for aceito, ou se a mudança não for coerente e alinhada com as crenças 

estabelecidas pela cultura organizacional, o novo processo poderá não ter eficiência. 
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Este pode ser um dos motivos dos fracassos obtidos pela reengenharia de 

processos, ou seja, a não consideração da real importância da cultura 

organizacional como um todo complexo para a mudança de atitude dos indivíduos e 

grupos. Por esse motivo, nesta dissertação, não se consideram os processos como 

elementos por si só, isolados, mas como elementos constituintes inseparáveis da 

cultura organizacional. 

 

Conforme Sordi comenta:  

 

A fim de se evitar riscos (nas mudanças dos processos 
empresariais), sugere-se um processo de mudança não radical, ou 
seja, a melhoria de processos em vez da reengenharia. Para as 
organizações que estão iniciando a gestão por processos, é 
interessante começar por um processo não crítico, reduzindo assim o 
estresse da equipe de projeto.  (SORDI, 2005, p. 161). 

 

Quando Sordi sugere um começo para as mudanças de forma progressiva e 

não radical, sugere que seja dado o tempo necessário para a adaptação da cultura 

organizacional que conterá esses novos processos. Iniciar as mudanças de forma a 

ir do menos crítico ao mais crítico e, então, verificar os efeitos provocados na 

organização.  

 

1.5. Equipes 

 

É importante que seja feita a distinção entre os vários tipos de equipes 

conhecidas e já estudadas pelos pesquisadores da área de gestão de pessoas para 

melhor clarificar o que se entende por equipe e, mais especificamente , equipe de 

alto desempenho, quais são suas características principais e suas diferenças em 

relação a uma simples equipe ou a um grupo de trabalho. 

 

Quais são as diferenças comumente apontadas entre grupo, equipe e equipe 

de alto desempenho? Segundo Robbins, grupo de trabalho pode ser conceituado 

como segue: 
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Grupo de Trabalho é um grupo que interage, principalmente, para 
partilhar informações e para tomar decisões que ajudem cada 
membro a se desempenhar dentro de sua área de responsabilidade. 
Grupos de trabalho não têm necessidade ou oportunidade de se 
ocupar de trabalho coletivo que requeira esforço conjunto. Não há 
sinergia positiva que possa criar um nível geral de desempenho que 
seja maior que a soma de insumos. (ROBBINS, 1999, p. 37). 

 

Também segundo o autor, equipe de trabalho significa uma equipe de 

trabalho gera sinergia positiva através de esforço coordenado, seus esforças 

individuais resultam num nível de desempenho que é maior do que a soma dos 

insumos individuais. 

 

Robbins (1999), considera ainda que as equipes podem ser classificadas em 

três tipos principais de acordo com seus objetivos: equipes solucionadoras de 

problemas, equipes autogeridas e equipes de funcionalidade cruzada. Ele indica a 

existência da equipe eficaz, referindo-se a equipes de alto desempenho e coloca 

como requisitos para serem classificadas como tais a reunião de três habilidades 

essenciais: perícia técnica, habilidades para solucionar problemas e tomar decisões 

e habilidades interpessoais. 

 

Já para Fleury, grupo de trabalho é considerado como: 

 

Grupo de trabalho, nessa configuração, os membros podem partilhar 
informações. As responsabilidades, os objetivos e os produtos, 
porém, são individuais. Mesmo que sejam eficientes esses grupos 
não produzem trabalho coletivo, já que seus componentes não 
vislumbram nenhum motivo para se transformar numa equipe.  
(FLEURY, 2000, p. 239). 

 
 

O autor considera equipe potencial e equipe real como: 

 

Equipe potencial: modalidade em que há disposição para produzir 
algo em conjunto. Seus membros, contudo, precisam de maior 
entendimento sobre a finalidade, os objetivos e mesmo sobre a 
tarefa.  
 
Equipe real: grupo de trabalho onde há comprometimento dos 
membros com os resultados, atuação responsável e confiança, 
direcionados por objetivos e missão comum.  (FLEURY, 2000, p. 
239).  
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Para equipe de elevado desempenho, conceitua:  

 
Equipe de elevado desempenho: essa modalidade de grupo acresce 
aos requisitos expostos para equipe real a legítima e produtiva 
preocupação e o comprometimento com o crescimento pessoal e o 
sucesso de cada um dos membros. (FLEURY, 2000, p. 239).  

 

As definições expostas aqui indicam a idéia de uma quase hierarquização de 

tipos de organização de trabalho de grupos de indivíduos, que sugere ir de um 

simples grupo de trabalho até uma equipe de alto desempenho. Com o aumento da 

sinergia e da interação entre seus membros, grupos de indivíduos transformam-se 

gradativamente em equipe e depois em equipe de alto desempenho. Entretanto , as 

definições agregam outros elementos importantes, além da sinergia entre seus 

membros, para um grupo ser considerado uma equipe de alto desempenho. Veja a 

seguir o que pode ser compreendido, baseando-se nas definições expostas 

anteriormente, do que seria uma equipe de alto desempenho. 

 

1.5.1. Elementos Constituintes da Equipe de Alto Desempenho 
 

Com base no que foi visto nas definições anteriores e examinando em 

detalhes cada ponto citado, pode-se concluir que uma equipe, para ser considerada 

de alto desempenho, tem que reunir algumas características particulares, porém 

importantes, que a define e que a distingue de outros tipos de grupo de trabalho. 

Pode-se, portanto, enunciar que a equipe de alto desempenho seria a equipe que 

além de atingir os resultados almejados, busca os meios necessários para auto-

desenvolver-se em um processo de auto-recriação, em busca da superação dos 

resultados atingidos, do aumento da eficiência, da eficácia e da qualidade atual. 

 

Os elementos importantes da equipe de alto desempenho  seriam: 

 

1. Atingir os resultados almejados: a equipe de alto desempenho 

atinge os resultados a que se propõe. 

 

2. Autodesenvolvimento: é um componente básico da equipe de alto 
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desempenho. Ela procura desenvolver as competências que necessita para atingir e 

superar os objetivos que são propostos a ela. Importar-se com os membros da 

equipe e criar sinergia faz parte do auto-desenvolvimento. 

 

3. Auto-recriação: no processo de auto-desenvolvimento a equipe 

sempre se renova, e deve ser permitido que ela se renove, incorporando as novas 

competências exigidas para a superação dos resultados. 

 

4. Superação dos resultados: componente básico do avanço em 

direção do aumento de eficiência, da eficácia e da produtividade. 

 

5. Aumento da eficiência e da qualidade: objetivos que devem ser 

perseguidos como complemento a superação dos resultados, é o que caracteriza a 

excelência em desempenho. 

 

1.6. Cultura Organizacional, Cognição, Processos e Estratégias 

Organizacionais 

 

1.6.1 Competição entre as Empresas 
 

Muito tem se falado do aumento da competição entre as empresas com o 

advento da globalização, da mesma forma, tem-se apontado o nivelamento 

tecnológico dentro das indústrias e da entrada de novos países na corrida industrial, 

oferecendo mão de obra farta e barata. A migração das empresas multinacionais 

para países com menores custos de mão de obra e impostos reduzidos é uma 

prática comum em todo o mundo e a redução do número de funcionários através da 

automação da produção está passando a ser cada dia mais freqüente. A competição 

está cada vez mais acirrada entre as organizações e neste cenário desenvolver 

estratégicas competitivas consistentes passa a ser premente por parte das 

empresas e das nações.  

 

Os administradores de empresas têm à disposição um grande número de 

estratégias para criar e manter um diferencial competitivo apreciável a fim de mantê-
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las lucrativas e, desta forma, vivas. Dentre as estratégias possíveis, está a gestão 

estratégica da cultura organizacional e dos recursos humanos. 

 

A otimização dos recursos humanos da organização e entende-se por 

otimização a utilização dos recursos disponíveis na sua mais alta capacidade, é de 

suma importância quando o ambiente é altamente competitivo, principalmente 

quando se almeja a redução dos custos totais de produção e quando há forte 

pressão dos preços de mercado. A alta administração deve considerar, em toda sua 

extensão possível, o potencial estratégico da maximização da utilização dos 

recursos humanos para a consecução dos objetivos empresariais. 

 

A administração da cultura organizacional como fator estratégico para a 

formação de diferencial competitivo mostra-se como um caminho lógico e viável, em 

direção à criação da excelência do trabalho humano, que se traduzem em novos 

produtos, novos processos e em índices de eficiência e eficácia realmente 

melhorados. 

 

As estratégias organizacionais têm por objetivo criar e manter a 

competitividade nas empresas e o gerenciamento da cultura organizacional pode 

atender a este objetivo promovendo a otimização da utilização dos recursos 

humanos disponíveis à organização, criando desta forma, um diferencial competitivo 

de difícil imitação. 

 

1.6.2 Estratégia Organizacional e Processos 
 

Para uma melhor ilustração sobre as inter-relações entre estratégia, cultura 

organizacional e processos, será necessário definir cada um destes termos. No 

Dicionário Aurélio, estratégia é definida como: 

 

[Do gr. strategía, pelo lat. strategia.] 
 
1. Arte militar de planejar e executar movimentos e operações de 

tropas, navios e /ou aviões, visando a alcançar ou manter 
posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações 
táticas sobre determinados objetivos.  

2. Arte militar de escolher onde, quando e com que travar um 
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combate ou uma batalha. 
3. P.ext. Arte de aplicar os meios disponíveis com vista à 

consecução de objetivos específicos. 
4. P.ext. Arte de explorar condições favoráveis com o fim de 

alcançar objetivos específicos. (Dicionário Aurélio, 1999). 
 
 

Segundo Mintzberg (2000, p.17), “estratégia é um padrão, isto é, uma certa 

consistência do comportamento ao longo do tempo”.  

 

Já para Kaplan e Norton estratégia deve abordar principalmente aspectos 

intangíveis da organização. Conforme segue:  

 

A estratégia de uma organização descreve como ela pretende criar 
valor para seus acionistas, clientes e cidadãos. Se os ativos 
intangíveis da organização representam mais de 75% de seu valor, a 
formulação e a execução da estratégia deve tratar explicitamente da 
mobilização e alinhamento dos ativos intangíveis.  (KAPLAN e 
NORTON , 2004, p. 5). 
 

 
Orientar as ações da organização segundo uma bem definida estratégia, 

conforme Kaplan e Norton indicam, passa necessariamente pela criação de valor a 

vários públicos, internos e externos à organização, entre eles estão os clientes e os 

próprios empregados. Uma organização orientada à estratégia deverá conhecer 

seus ativos intangíveis que, segundo Kaplan e Norton, a cultura organizacional está 

entre os mais importantes.  

 

Mintzbeg cita que levando em consideração o referencial cultural e de 

recursos chave para a formulação de estratégias, as empresas podem ser 

consideradas como um pacote de recursos tangíveis e intangíveis, porém, um 

recurso para ser considerado estratégico deverá atender a alguns critérios: terá que 

ter valor real para consecução da estratégia e terá que ser de posse única por um 

determinado tempo; ou seja, não ser fácil de conseguir, substituir ou imitar. 

(MINTZBERG, 2000, p. 204). A cultura organizacional pode atender a estes 

requisitos quando administrada convenientemente. 

 

Para Porter (1986, p. 27), “a essência da formulação estratégica consiste em 

enfrentar a competição”, entretanto, competir significa obter vantagens competitivas 
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consistentes e inimitáveis ou, ao menos, de difícil imitação em um curto espaço de 

tempo por parte dos concorrentes dentro de mesma indústria. Por essência a 

replicação de ativos intangíveis, como por exemplo, a cultura organizacional de uma 

empresa é tarefa de difícil execução. 

 

A cultura organizacional que é orientada para o sucesso e para consecução 

de objetivos que agreguem valor aos vários públicos pode direcionar as ações da 

organização de tal forma que gere, por si só, movimentos de auto-correção quando 

necessário. A competição, portanto, poderá passar a ser entre culturas 

organizacionais, que à medida que se tornam mais fortes e adaptadas e que 

ofereçam soluções mais eficientes aos desafios do ambiente, poderão produzir 

estratégias mais bem elaboradas. 

 

Segundo Fleury, cultura organizacional é:  

 
Um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em 
elementos simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir identidade organizacional, tanto agem como 
elemento de comunicação e consenso como ocultam e 
instrumentalizam as relações de dominação.  (FLEURY, 2002, p. 
293). 

 

Como a cultura organizacional é vista como um conjunto de valores e 

pressupostos básicos ela representa, portanto, um importante fator de diferencial 

competitivo, principalmente quando esses valores e pressupostos básicos são 

fortemente direcionados para a excelência do trabalho e para a consecução dos 

objetivos. 

 

Ainda em relação à definição de Fleury, é possível concluir, por extensão de 

raciocínio, que a estruturação da cultura organizacional baseia-se na percepção do 

certo e do errado por parte dos indivíduos e grupos dentro da organização. Neste 

ínterim, tudo o que se relaciona com a organização, em especial as formas de fazer, 

ou melhor, os processos industriais de trabalho, estão relacionados com a cultura 

organizacional.     
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Os processos empresariais, ou processos de trabalho de uma organização, 

materializam a cultura organizacional no que diz respeito às formas de fazer e de 

comportar-se ao fazer. É importante lembrar que os processos de trabalho são parte 

integrante da cultura organizacional na sua parte tecnicista. Portanto, processos bem 

delineados poderiam, em tese, atender aos requisitos da estratégia definida pela 

organização. Sem processos de trabalho convergentes com a estratégia 

organizacional não poderá haver a consecução da mesma, porém, como os 

processos são frutos da cultura organizacional e por ela reafirmada todos os dias, 

passa necessariamente pela cultura organizacional a definição final se a estratégia 

será ou não cumprida de fato. Entretanto, os processos também são ativos 

intangíveis da organização distinguindo-a de outras organizações quanto a seu valor 

competitivo.  

 

Na vida diária das empresas esse valor estratégico intangível dos processos é 

expresso através do cumprimento dos objetivos sociais e econômicos da 

organização em uma situação melhor do que a dos concorrentes. Veja o exemplo  

em serviços. 

 

Segundo Lima, “a ciência em administrar um contrato de prestação de serviço 

está em alcançar os objetivos econômicos, os de qualidade e de satisfação do 

cliente e estabilizar os resultados” (LIMA, 2006, p. 99). 

 

Quando Lima diz “ciência em administrar” ele quer dizer na realidade 

processos corretos de administrar o contrato e quando diz “em alcançar os objetivos 

econômicos, os de qualidade e de satisfação do cliente e estabilizar os resultados”, 

está se referindo a estratégia organizacional competitiva da empresa. Ou seja, o 

produto entregue pelo processo materializa na realidade da indústria a estratégia 

organizacional da empresa e sua cultura organizacional. Para Oliveira a interação 

entre estratégias e processos empresariais tem elevada importância: 

 

 Estratégias representam as maneiras de alcançar os 
objetivos. Neste ponto é que a administração de processos tem 
elevada interação, inclusive de equipes multidisciplinares de trabalho, 
com o processo de planejamento estratégico. As estratégias – um 
item de toda e qualquer metodologia de planejamento – e os 
processos envolvem elevado nível de criatividade; e essa 
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criatividade, para não se tornar dispersa, é orientada pelas políticas 
do processo de planejamento estratégico. (OLIVEIRA, 2006, p.166). 

 

Segundo Oliveira (2006), a interligação entre processos e estratégia pode ser 

visualizada como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Interligação dos Processos com o Planejamento Estratégico 

Fonte: OLIVEIRA, 2006, p. 167 

 

Tem-se ainda que se acrescentar na figura 2 a cultura organizacional, que 

envolve todo o quadro, sendo a delimitadora e definidora de todos e de cada um dos 

elementos ali mostrados.  Ficando, portanto como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Projetos Processos 

Estratégias Políticas 

(Estruturação das Atividades) (Sistematização das Atividades) 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Interligação dos Processos com o Planejamento Estratégico com a     

Cultura Organizacional 

Fonte: OLIVEIRA, 2006, p. 167 e complementação do autor. 

 

1.6.3. Cognição 
 

A cognição e a cultura assumem papel importante no processo de formulação 

da estratégia organizacional na medida em que a interpretação da realidade está 

associada aos processos de percepção e da cultura dos indivíduos e grupos que 

estão inseridos na organização. Na medida em que estes indivíduos e grupos estão 

mais bem preparados ou são mais capazes, a formulação da estratégia 

organizacional pode ser mais simples e eficiente, no entanto, o contrário também se 

verifica, a organização pode sofrer de falta de foco estratégico caso tenha limitantes 

culturais, como preconceitos, tabus ou crenças limitadoras.  

 

Mayer considera que cognição inclui todo o conjunto de processos mentais 

para a aquisição do conhecimento, aprendizagem e entendimento da realidade: 

 

Projetos Processos 

Estratégias Objetivos Políticas 

(Estruturação das Atividades) (Sistematização das Atividades) 

Cultura Organizacional 



 27 

De acordo com as teorias do desenvolvimento cognitivo, o 
pensamento depende de como uma pessoa representa o mundo e 
de quais modos uma pessoa pode manipular esta representação 
interna ou atuar sobre ela. Uma importante contribuição da 
abordagem do desenvolvimento cognitivo é que diferentes maneiras 
de representar o mundo e diferentes maneiras de manipular essas 
representações estão presentes em diferentes estágios de 
desenvolvimento do indivíduo. (MAYER, 1981, p. 212).  

 

Em uma visão antropológica e filosófica, a cultura funciona como um definidor 

de sentido, ela é entendida como segue: 

 

Antropológica: O conjunto complexo dos códigos e padrões que 
regulam a ação humana individual e coletiva, tal como se 
desenvolvem em uma sociedade ou em um grupo específico, e que 
se manifestam em praticamente todos os aspectos da vida: modos 
de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, 
valores espirituais, criações materiais, etc. [Como conceito das 
ciências humanas, especialmente da antropologia, cultura pode ser 
tomada abstratamente, como manifestação de um atributo geral da 
humanidade, ou, mais concretamente, como patrimônio próprio e 
distintivo de um grupo ou sociedade específica.]. (Dicionário Aurélio, 
1999). 
 
Filosófica: Categoria dialética de análise do processo pelo qual o 
homem, por meio de sua atividade concreta (espiritual e material), ao 
mesmo tempo em que modifica a natureza, cria a si mesmo como 
sujeito social da história.  (Dicionário Aurélio, 1999). 

 
 

Na visão antropológica, a cultura pode ser entendida como um conjunto de 

códigos e padrões que direcionam fortemente a ação individual e coletiva como uma 

espécie de programação que tem predominância e prioridade quando do momento 

da tomada de decisão, por parte dos indivíduos e dos grupos, tem também a 

capacidade de distinguir estes indivíduos e grupos do de outros. 

 

Para Hofstede (2003, p. 210), cultura é definida como “a programação coletiva 

da mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de outros”. Para o 

mesmo autor, cultura organizacional seria “a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de uma organização das de outra.”  

 

Mintzberg cita como premissa de uma visão cognitiva, que “a formação de 

estratégia é um processo cognitivo que tem lugar na mente do estrategista” e 
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acrescenta que “o mundo visto pode ser modelado, pode ser emoldurado e pode ser 

construído”. (MINTZBERG, 2000, p. 131). 

 

Estendendo este raciocínio, o desempenho organizacional pode estar sujeito 

a estas mesmas molduras. Em uma visão baseada na capacidade de aprendizado, o 

autor aponta como premissa que “as estratégias aparecem primeiro como padrões 

do passado; mais tarde, talvez, como planos para o futuro, e finalmente como 

perspectiva para guiar o comportamento geral”. (MINTZBERG, 2000, p. 156). Assim, 

a percepção da realidade organizacional e do ambiente interno e externo interfere no 

processo de criação de estratégias e que, por conseqüência, interferirá também no 

comportamento dos indivíduos.  

 

Como premissa de uma visão cultural, “a formação de estratégias é um 

processo de interação social, baseado nas crenças e nas interações comuns aos 

membros de uma organização”. (MINTZBERG, 2000, p. 196). A cultura assume 

papel preponderante para a adequada formulação de estratégias que garantam a 

manutenção da diferenciação competitiva quando a estratégia é baseada na 

utilização de recursos estratégicos que dificultam a imitação.  

 

Deveria ser preocupação constante , por parte dos gerentes e 

administradores, a influência dos processos cognitivos e da cultura na elaboração e 

consecução de estratégias competitivas, principalmente quando essas estratégias 

são normatizadas em processos empresariais, que serão em última instância, os 

materializadores das orientações e objetivos coorporativos. 

 

Também a correta análise dos ambientes internos e externos sofre a 

influência da percepção do estrategista e a execução da estratégia pode estar 

condicionada a fatores culturais que podem sustentá-la ou inviabilizá-la. Os riscos às 

estratégias podem ser mais bem avaliados e ações mitigadoras podem ser 

consideradas no conjunto de estratégias organizacionais. 

 

Quanto à correta formulação dos processos, fica evidente que a sua 

formulação e seu controle também sofrem com a influência da melhor ou da pior 

capacidade de perceber a realidade, ainda mais quando a realidade é função direta 
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dos valores e crenças dos indivíduos e grupos. O “como fazer” pode estar baseado 

em percepções errôneas dos que definem e comandam as organizações, ou seja, os 

processos podem estar em desacordo com a realidade interior e exterior à 

organização. Como, por exemplo, em organizações que apresentam traço 

paternalista em sua cultura; os processos empresariais apresentam a tendência de 

contemplar solicitações dos indivíduos e grupos que podem impedir a consecução 

das tarefas de forma eficiente e eficaz. São conhecidos casos do serviço público 

que, devido às falhas dos processos e dos critérios de admissão, demissão e do 

controle dos funcionários, são mantidos processos empresariais de trabalho 

claramente ineficientes. Os pressupostos básicos que dizem que o serviço público 

deve ser paternalista, neste caso, interferem na correta avaliação de como 

realmente devem ser esses processos organizacionais.   

 

1.6.4. Orientação Cultural Organizacional 
 

Tony Spybey, em seu artigo intitulado “Frames of Meaning as a Concept of 

Organization”, relata o caso de uma empresa em que os gerentes possuíam forte 

orientação paternalista em relação aos empregados, além de ter também um forte 

sentimento de união e autoproteção. (SPYBEY, 1989, p.22 - 27). O resultado 

observado por ele na organização, devido a esse comportamento adotado por parte 

dos gerentes, foi o da não observância, por parte dos gerentes e empregados, da 

realidade em que a empresa estava, da não observância da necessidade de 

mudanças estratégicas e, por fim, da adoção de uma espécie de segunda realidade 

interpretada, que passou a ser a própria realidade em que os gerentes acreditavam 

que a empresa estava. 

 

Os gerentes entendiam a realidade organizacional e do próprio ambiente 

externo de acordo com as crenças que mantinham sobre a necessidade de serem 

paternalistas com os empregados. As decisões importantes eram postergadas ou 

evitadas quando não atendiam aos valores das crenças estabelecidas e assim eram 

deixadas de se dar as necessárias respostas aos estímulos vindos do ambiente 

externo.  
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Questões importantes como desempenho e eficiência podem ser deixadas de 

lado quando a realidade é mal interpretada. Quando crenças e valores estão 

fortemente arraigados e estes não são úteis para a consecução de um objetivo, 

essas crenças e valores passam a ser prejudiciais, levando as estruturas que os 

mantém a reagir de forma errônea aos estímulos do ambiente. 

 

A existência de fortes grupos de resistência pode comprometer a eficiência de 

um departamento, de uma unidade e mesmo de toda uma organização. Perde-se a 

capacidade de produzir estratégias alinhadas com as reais exigências internas e 

externas, com os cenários futuros e com as competências necessárias para 

sobrevivência nestes mesmos cenários.  

 

A organização que melhor desenvolver a capacidade de criar e implementar 

estratégias baseadas na realidade atual e nos cenários futuros, saber distinguir a 

realidade “interpretada” da realidade “real”, poderá ter a oportunidade de estar mais 

bem preparada para enfrentar os desafios que seus mercados impõem. Poderá 

estar, conseqüentemente , em vantagem competitiva diante de seus concorrentes 

que não apresentam a mesma capacidade.     

 

MacGrath e MacMillan explicam que uma boa forma de começar a 

desenvolver um diferencial competitivo apreciável é iniciar pelo foco da experiência 

do cliente ao ter contato com a organização e complementam sobre a importância 

dos processos. Veja o que dizem: 

 

Começamos com a idéia mais fácil: examinar todo o conjunto de 
atividades interligadas nas quais os consumidores se engajam 
quando fazem negócios com você, com a finalidade de modificar a 
“experiência do consumidor”. Se você bolar um jeito de melhorar a 
experiência dele, você poderá ser recompensado generosamente. A 
seguir sugerimos que você examine muito criteriosamente como os 
seus produtos e serviços se comparam aos da concorrência. Embora 
isso represente certo desafio – já que mudanças geralmente 
envolvem a transformação dos processos internos -, ao menos você 
terá uma base de experiência para prosseguir. Algo mais desafiador 
é uma estratégia que modifica radicalmente algum fator que 
influencie o desempenho em seu setor, seja para melhorar os 
resultados da sua empresa, sejam para ajudar os seus clientes a se 
tornarem mais competitivos nos mercados onde atuem. 
(MACGRATH e MACMILLAN, 2005, p. 3)      
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Adotar o foco do cliente para avaliar os processos internos e externos pode 

significar um eficiente artifício que poderá manter a organização concentrada na 

realidade e no que a empresa deve executar como função primordial para a sua 

existência.  

 

Desta forma, o cliente passaria a ser o avaliador da realidade e de todos os 

processos que compõem a empresa, da sua cultura e de seu desempenho. O cliente 

passaria a ser o fiel da balança, indiretamente, do que é mais importante para a 

empresa. Ele definiria se a empresa possuiria um diferencial competitivo real e não 

um construído internamente causado por distorções de percepção. 

 

Este trabalho aborda também, mas não diretamente, a visão do cliente, da 

entrega dos produtos tangíveis e intangíveis, por parte dos processos, como parte 

da avaliação da influência dos processos empresariais de negócios para a formação 

de equipes de alto desempenho.  

 

1.6.5. Gerenciamento da Cultura Organizacional 
 

Quando se pergunta, em termos de cultura organizacional, em quê os 

indivíduos e os grupos de uma organização acreditam? Quais são os valores e 

crenças estabelecidas? Como os grupos se vêem? Quanto os processos produtivos 

e administrativos são ou estão influenciados pelas crenças dos integrantes da 

equipe e dos gerentes? Ou quais resultados as crenças geram? As respostas a 

estas perguntas tornam-se muito subjetivas, porque todas elas são muito difíceis de 

serem respondidas, o que pode tornar, por extensão, muito difícil o gerenciamento 

da cultura.  

 

Sob a perspectiva da manutenção e do aumento da competitividade 

organizacional, gerenciar a cultura organizacional com vistas ao aumento do 

desempenho e da formação da alta competência é requisito primordial para a 

criação de vantagem competitiva por parte das organizações. Como sabemos, 

processos cognitivos e culturais interferem na elaboração de estratégias 
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organizacionais, principalmente quanto à correta avaliação da realidade e dos 

objetivos organizacionais. Entretanto, ter a possibilidade de influenciar e, portanto, 

de conduzir o processo de formação da cultura organizacional parece ser a chave 

para formar trabalhadores e equipes de alto desempenho. 

 

Uma possível forma de reduzir a dificuldade da modificação dirigida da cultura 

organizacional seria o estudo atento de como estão, em um dado momento, os 

vários elementos constituintes desta cultura organizacional.  

 

A análise dos elementos constituintes da cultura da organização incluiria a 

procura da resposta à seguinte pergunta: esse componente cultural ou essa 

orientação cultural contribui ou não para a consecução de um determinado objetivo 

estratégico? Esse processo possibilita ou não a consecução deste objetivo? 

 

Conforme discutimos anteriormente, a cultura é expressa na realidade 

organizacional através de elementos visíveis e elementos invisíveis. Os elementos 

visíveis seriam compostos pelos ambientes físicos, prédios, máquinas e outros; os 

invisíveis seriam compostos por valores, crenças, processos, forma de comunicação, 

ritos, cerimônias, entre outros. Analisar em profundidade ou mapear cada um desses 

elementos poderia dar o posicionamento de cada um deles em relação aos objetivos 

estratégicos definidos pela administração.  

 

Outra forma possível para esse gerenciamento seria à sugerida por Johann 

que indica que “a cultura corporativa é algo dinâmico, vivo, que pode ser gerenciável 

e que tem impacto decisivo na consecução das estratégias empresariais”. (JOHANN, 

2004, p. 123). Johann sugere a inclusão, no Balanced Scorecard de Norton e 

Kaplan, de uma quinta perspectiva, a perspectiva da revaloração da cultura 

corporativa. Essa perspectiva, segundo o autor, deveria incluir os seguintes 

indicadores de desempenho: 

 

1. Pesquisa-ação do clima organizacional;  

2. Endomarketing;  
3. Reaprendizagem organizacional;  
4.  Gestão de talentos;  
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5.  Padrões comportamentais com foco no cliente;  
6.  Gestão participativa;  
7.  Cidadania corporativa;  

8.  Gestores como modelos sociais e  
9.  Rituais corporativos.  

(JOHANN, 2004, p. 123). 

 
O alinhamento da cultura organizacional com a estratégia definida pela 

administração é necessário para a efetividade das ações estratégicas e, por 

conseqüência, dos processos empresariais que são os que ditam, no dia a dia, como 

as pessoas e grupos devem fazer as coisas. Não se sabe o grau de efetividade da 

sugestão exposta acima, porém, mudanças nos elementos culturais, conforme foi 

sugerido por Johann (JOHANN, 2004, p. 123), provocaria mudanças na cultura 

organizacional, talvez ajustando e “calibrando” as mudanças e, medindo os 

resultados alcançados, poder-se-ia chegar a tão esperada mudança controlada na 

cultura organizacional. 

 

Pensando em termos de processos, e como os processos empresariais são 

parte integrante da cultura organizacional, se seguida a sugestão de Johann, eles 

seriam modificados por conseqüência. 

 

Kaplan e Norton indicam que as organizações focalizadas em estratégias 

devem comprometer e alinhar seus empregados com a estratégia organizacional 

(KAPLAN, 2000, p. 227). Ainda complementam com a indicação de três ações 

possíveis para atingir este alinhamento: 

 
1. Comunicação e educação: os empregados devem conhecer e 
compreender a estratégia a fim de que contribuam para a sua 
implementação. A promoção do conhecimento e da compreensão 
dos empregados é o objetivo de um processo de comunicação 
eficaz. 
 
2. Desenvolvimento de objetivos pessoais e de equipes: os 
empregados devem compreender a maneira como são capazes de 
influenciar a implementação bem-sucedida da estratégia. Os 
gerentes devem ajudar os empregados a estabelecer metas 
individuais e de equipe, compatíveis com o êxito estratégico. É 
possível adaptar os planos de desenvolvimento pessoal à 
consecução desses objetivos.    
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3. Sistemas de incentivo e recompensas: o “contracheque 
equilibrado”. Os empregados devem sentir que compartilham as 
recompensas provenientes dos êxitos da organização; inversamente, 
quando a organização fracassa, é preciso que sintam alguma dor. Os 
sistemas de incentivos e recompensas representam a conexão entre 
desempenho organizacional e recompensas individuais. (KAPLAN, 
2000, p. 227). 

 

Portanto, o mapeamento dos componentes culturais, a implementação de 

ações que influenciem diretamente na vida organizacional, o estabelecimento de 

medidas apropriadas para a criação e o fortalecimento de valores e crenças que 

apóiem os objetivos estratégicos e a adoção de uma quinta perspectiva, são 

caminhos que devem ser considerados para uma possível gestão da cultura 

organizacional.  

 

O importante será sempre o tentar conhecer a cultura da organização através 

de seus elementos constituintes e tentar alinhá-los com as estratégias 

organizacionais definidas pela gerência com fins a obtenção e manutenção do alto 

desempenho. 

 

1.7. Processos Empresariais , Cultura Organizacional e Equipes 

 

Até este momento foi discutido, fundamentalmente , a relação entre cultura 

organizacional, processos empresariais como elemento cultural, tipos de equipes e 

estratégia organizacional. O que será feito agora é iniciar a discussão sobre os 

processos empresariais, mas sempre como um elemento cultural, advindo da cultura 

organizacional e a possível influência dos processos empresariais para a formação 

do alto desempenho em equipes. 

 

1.7.1. Processos Empresariais 
 

Segundo Gonçalves (2000, p. 7) “na concepção mais freqüente, processo é 

qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele 

e fornece um output a um cliente específico”. Entretanto, um processo típico 

apresenta também outras características importantes. Gonçalves complementa:  
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A definição de processo pela descrição da transformação de inputs 
em outputs de valor não é suficiente para especificar o assunto que 
interessa. Um processo típico também envolve endpoints, 
transformações, feedback e repetibilidade. As transformações 
ocorridas num processo podem ser físicas, de localização e 
transacionais (transformação de itens não tangíveis). (GONÇALVES, 
2000, p. 10). 

 

Outro aspecto constante dos processos é o conjunto de etapas ou atividades 

discretas ou não que eles possuem. Quanto a isso Gonçalves indica: 

 

Essa idéia de processo como um fluxo de trabalho com inputs e 
outputs claramente definidos e tarefas discretas que seguem uma 
seqüência e que dependem umas das outras numa sucessão clara 
vem da tradição da engenharia (que também deu origem à idéia de 
reengenharia). Os inputs podem ser materiais equipamentos e outros 
bens tangíveis, mas também podem ser informações e 
conhecimento. Nessa visão, os processos também têm início e final 
bem determinados. (GONÇALVES, 2000, p. 7). 

 

Gonçalves cita três categorias básicas de processos empresariais, conforme 

segue: 

 

Existem três categorias básicas de processos empresariais os 
processos de negócios (ou de cliente) são aqueles que caracterizam 
a atuação da empresa e que são suportados por outros processos 
internos, resultando no produto ou serviço que é recebido por um 
cliente externo; os processos organizacionais ou de integração 
organizacional são centralizados na organização e viabilizam o 
funcionamento coordenado dos vários subsis temas da organização 
em busca de seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado 
aos processos de negócio; e os processos gerenciais são focalizados 
nos gerentes e nas suas relações e incluem as ações de medição e 
ajuste do desempenho da organização. (GONÇALVES, 2000, p. 10). 

 

O estudo de caso focaliza somente os processos empresariais de negócios 

quanto a influência que podem exercer nas equipes de trabalho, portanto, as 

conclusões advindas deste trabalho terão a limitante clara sobre o tipo de processo 

versado aqui. 
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Em uma visão do foco no cliente, Oliveira (2006) define processo como:  

 

Processo: é um conjunto estruturado de atividades seqüenciais que 
apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de atender e 
preferencialmente, suplantar as necessidades e as expectativas dos 
clientes externos e internos a organização.  (OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

 

Seguem outras definições sobre processo indicadas pelo mesmo autor: 

 

• Conjunto de atividades capazes de agregar valor para o cliente (BOGAN, 

ENGLISH, 1994 apud OLIVEIRA, 2006, p. 7 ). 

• Seqüência de atividades, políticas, procedimentos e sistemas de suporte que 

são necessários para atender às necessidades dos clientes (CROSS; 

FEATHER; L INCH, 1995 apud OLIVEIRA, 2006, p. 7). 

• Ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, 

portanto, devem ter começo, fim, insumos e resultados claramente 

identificados (DAVENPORT, 1994 apud OLIVEIRA, 2006, p. 7 ). 

• Conjunto de atividades ordenadas de forma lógica, visando ao atendimento 

das necessidades dos clientes (FRIED, 1995 apud OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

• Conjunto de atividades com uma ou mais entradas, que cria uma saída que 

tem valor para o cliente (HAMMER; CHAMPY, 1994 apud OLIVEIRA, 2006, 

p. 8). 

• Grupo de tarefas que tem interligação lógica, baseadas no uso de recursos da 

empresa para gerar determinados resultados consistentes com seus 

objetivos (HARRIGTON, 1991 apud OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

• Seqüência de atividades capaz de atender às necessidades de um cliente, 

seja ele interno ou externo à empresa (HARRISON; PRATT, 1995 apud 

OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

•  Conjunto de atividades interligadas capazes de transformar um insumo de 

forma a criar um produto ou serviço, visando agregar valor (JOHNSSON; 

MCHUGH; PENDLEBURRY; WHEELER II, 1993 apud OLIVEIRA, 2006, p. 

8). 

• Conjunto de atividades interligadas que transformam insumos em produtos ou 

serviços, os quais representam soluções para os problemas dos clientes 
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internos e externos da empresa (ROBERTS, 1995 apud OLIVEIRA, 2006, p. 

8). 

• Conjunto de atividades, ligadas entre si, que ocorrem naturalmente na 

operação diária da empresa, tomando determinado insumo e transformando-

o para criar um resultado (MORREIRA, 1994 apud OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

 

Conforme visto nas definições de processos dadas por Oliveira e outros 

autores, não existe uma distinção explicitada sobre os tipos de processos, mas 

comumente se designam diferentes nomes para os processos, de acordo com a 

área a que ele pertence, como processos comerciais, processos fabris, processos 

administrativos, processos de confecção, processos tecnológicos, processos 

financeiros, processos de pesquisa, processos de transformação, processos 

investigativos e outros.   

 

Para esse estudo, considera-se que todos os tipos de processos fazem parte 

do que se designa de “processos empresariais” e que, utilizando um nome ou outro, 

são antes de tudo processos que pertencem a uma organização, seja ela de 

qualquer tipo, processos esses que foram criados a partir da experiência dos 

indivíduos e grupos da própria organização, ou seja, ele é, em última instância, fruto 

da cultura organizacional a que pertence. Essa elucidação é importante para 

destacar que processo empresarial pode ser chamado de simplesmente processo e 

que também é parte da cultura organizacional. É importante ressaltar também que 

aqui  não se está estudando processos empresariais de forma isolada, distinta, 

estanque, mas sim, como elemento integrante da cultura da organização a que 

pertence.      

 

Utilizando as definições dadas por Gonçalves, Oliveira e pelos outros autores 

podemos ilustrar um processo como segue: 
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Figura 4 – Seqüência Básica de um Processo Inserido no Contexto 

Organizacional 

Fonte: Próprio Autor 

 

Seguem os comentários sobre cada item ilustrado acima: 

 

1. Cultura Organizacional: É a principal definidora do que a organização fará 

ou pode fazer. O processo só será construído depois de ser definido em base 

ao que a organização admite como possível e certo. Ela funcionará como o 

pano de fundo, conforme foi indicado por Shein neste trabalho, através dos 

pressupostos básicos, do que foi aprendido e internalizado como correto e 

que funciona, ela pode expressar mais fortemente o pensamento da gerência 

ou do fundador da empresa e isso definirá o que o processo será.  

 

2. Necessidades dos Clientes Internos e Externos: Depois de percebida a 

necessidade a ser atendida, de um cliente interno ou externo , inicia-se a 

construção do processo de atendimento a essa necessidade. Aqui podem 

aparecer dois tipos de problemas: 

 

a. Erro de percepção sobre a real necessidade em questão ou 

b. Incorreta definição da necessidade. 

Cultura Organizacional 

Produto ou 

serviço final que 

“atende” às 

necessidades. 

solicitadas. 
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dos clientes 
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externos. 
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3. Seqüência Analítica e Decisória das Atividades: Fase do processo em que 

são decididas as etapas e atividades necessárias a serem realizadas, esta 

fase sofre a influência direta das crenças, valores e da cultura organizacional. 

Essa fase decide como será o processo e determina de forma indireta se o 

este terá êxito ou não em termos de eficiência, eficácia e produtividade.  Essa 

etapa deve ser exaustivamente analisada quando do desenho de um novo 

processo.  

 

4. Seqüência Administrativa e Fabril das Atividades: Fase do processo em 

que o produto final é efetivamente confeccionado. É onde se desenvolvem as 

atividades propriamente ditas. Nesta etapa são processados os insumos e 

são utilizados os meios necessários para a produção. É função direta da 

seqüência analítica. 

 

5. Produto ou Serviço Final que “Atende” às Necessidades: É a entrega do 

produto que o processo produziu, após esta fase pode-se medir a eficiência e 

a eficácia do processo. Os desvios do processo aparecem aqui na forma 

materializada de um produto tangível ou intangível que não atenderá a 

necessidade do cliente, se ocorrer um problema no desenrolar do processo, 

seja ele de qualquer natureza, é nesta fase que ele é mais bem observado. 

Na fase da execução do processo, pode-se medir a eficiência do processo e a 

qualidade dos produtos para correções imediatas, entretanto , somente no 

final é que é verificado o que o processo realmente entregou.  

 

6. Insumos: Segue a mesma lógica dos outros itens. Os insumos devem ser 

garantidos pela organização, caso eles sejam insuficientes ou os não 

indicados, o produto não será produzido adequadamente e, em 

conseqüência, a equipe não atingirá seus objetivos. 

 

7. Pessoas:  As pessoas são os agentes que fazem o processo funcionar 

realmente. São as pessoas que, em última instância, são as responsáveis por 

qualquer atividade na organização. Elas sofrem a influência direta dos 

processos nos quais estão inseridas, assim como exercem influência nestes 
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mesmos processos, em um movimento de alimentação e retroalimentação de 

informações, conhecimentos e ações. Como as pessoas são “dirigidas” 

indiretamente pelos processos, o desempenho também poderá ser afetado. 

Se o processo determinar com muita rigidez como elas devem trabalhar, ou 

se os processos estiverem errados, descontinuados ou não proverem os 

métodos adequados de trabalho, o desempenho das pessoas também poderá 

ser afetado. 

 

Como as equipes trabalham dentro de processos explícitos ou não explícitos 

nas organizações, elas obedecem às seqüências lógicas expressas por eles. Se a 

lógica do processo não admitir que uma determinada equipe comporte -se como uma 

equipe de alto desempenho, possivelmente, essa não poderá ser uma equipe de alto 

desempenho.  O mesmo acontece em relação aos insumos necessários, caso esses 

insumos não sejam os mais adequados para se produzir os resultados desejados.  

 

Vale aqui relembrar a definição de equipe de alto desempenho: “Equipe de 

alto desempenho é aquela que tem liberdade para mudar caso seja necessário, que 

tem real interesse pelo atendimento dos objetivos e pelo auto-desenvolvimento. 

Caso o processo não possibilite isso, problemas de desenvolvimento passam a 

ocorrer. Neste caso uma análise detalhada da equipe e dos processos se fará 

necessária”.  

1.7.2. Micro-Culturas e Orientação Cultural de Valor  
 

Segundo Cuche (2002), cultura organizacional, ou melhor, cultura da empresa 

seria mais bem definida como micro-culturas dos vários grupos de empregados, ele 

cita: 

 

É difícil definir a cultura de uma empresa e seria talvez mais plausível 
para o pesquisador identificar micro-culturas no interior da empresa. 
As micro-culturas que são “inventadas” pelos empregados mostram 
que a cultura da empresa não é um dado prévio que os 
trabalhadores deveriam necessariamente adotar.   (CUCHE, 2002, p. 
217). 

 

Conforme Cuche indica, existe uma micro-cultura, inventada pelos 

empregados, que, como a própria noção de cultura sugere, fornece um novo olhar 
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orientador ao empregado ao aderir a uma determinada parte da empresa. Cada 

sistema produtivo pode ter sua própria micro-cultura determinando todo o tipo de 

valor comportamental subjacente, como em qualquer ambiente cultural.  Mais 

adiante Cuche continua: 

 

Para chegar a definir a cultura de uma empresa, é preciso então 
partir das micro-culturas dos grupos que dela fazem parte. Tanto 
estas micro-culturas como a própria organização, garantem o 
funcionamento cotidiano dos ateliês, dos escritórios, delimitam 
territórios, definem ritmos de trabalho, organizam as relações entre 
trabalhadores, imaginam soluções para os problemas técnicos da 
produção.  (CUCHE, 2002, p. 217-218). 

 

Desta forma, a micro-cultura do grupo, ou equipe, tem o mesmo caráter 

“orientador” da cultura organizacional da empresa, com a diferença de que ela é 

dirigida e adaptada para uma área restrita da empresa. A análise que foi feita no 

estudo de caso busca justamente identificar, de forma simples, quais são os valores 

chaves destas micro-culturas, associados aos processos empresariais e às equipes 

de trabalho envolvidas nestes processos. A essa micro-cultura chamamos, neste 

estudo, de orientação cultural organizacional do processo.    

 

1.7.3. Métrica do Desempenho das Equipes 
 

Conforme indicado anteriormente (seção 1.5.1), equipe de alto desempenho é 

aquela que atende aos objetivos determinados pela organização. Além disso, ela 

apresenta características específicas que as tornam de alto desempenho, como 

algumas crenças e valores que apóiam o auto-desenvolvimento, a busca de 

conhecimento e o envolvimento produtivo entre seus membros. Veja a seguir na 

Figura 5 as características de uma equipe de alto desempenho.  
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Característica da Equipe de Alto Desempenho 

Reúne as competências para a tarefa 

Auto desenvolve-se 

Muda em busca de novas formas de ser e fazer 

Valoriza o conhecimento 

Valoriza o envolvimento entre os membros 

Busca a superação dos objetivos 

Busca a excelência 

Atinge os objetivos propostos pela organização 

 

      Figura 5 – Características da Equipe de Alto Desempenho 

      Fonte: Próprio Autor. 

 

 A empresa também emprega suas próprias métricas para avaliar o alto 

desempenho. Essas métricas devem (e foram) ser respeitadas no estudo de campo. 

Para tanto, conhecê-las fez parte deste estudo, entretanto deve-se considerá-las 

parcialmente, pois, elas geralmente medem tão somente o atendimento do objetivo 

do processo.  

 

O objetivo primário do estudo de caso foi o de identificar se existe ou não a 

influência dos processos na formação de equipes de alto desempenho, entretanto, o 

processo não faz sentido por si só, ele é acompanhado pela orientação cultural 

organizacional e pelas métricas de desempenho.  

 

Então, se esse conjunto de elementos não permitir ou incentivar, explicita ou 

implicitamente, que qualquer das características citadas na Figura 5 exista, isso 

indica, obviamente, a efetiva influência destes na equipe.  
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1.7.4. Análise dos Processos Empresariais e das Equipes e Seqüência 
da Análise do Estudo de Campo 

 

Oliveira (2006), sugere uma forma de se analisar os processos de uma 

organização. Segundo ele , a análise dos processos deve seguir as seguintes 

etapas: 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Figura 6 – Etapas da Fase de Análise 

    Fonte: OLIVEIRA, 2006, p. 99. 

 

Para este estudo foi seguida a sistemática de análise dos processos 

empresariais (somente os comerciais para esta dissertação), tendo como base, mas 

não exatamente igual, à sugestão dada por Oliveira, demonstrada aqui na figura 6. 

 

A verificação dos processos e das equipes de trabalho na organização 

estudada, com fins a identificar a influência dos processos nas equipes de trabalho, 

seguiu um método de análise que tinha como objetivo percorrer todas as etapas que 

os compõem, os objetivos e os resultados das atividades, os insumos e o 

posicionamento das equipes em relação aos objetivos das etapas. Foi considerada a 

orientação cultural de valor para o processo que a organização efetivamente adota, 

ou seja, o que a organização valoriza em relação ao processo e, por fim, a métrica 

Análise do Processo 

Situação Futura Desejada 

Realidade do Processo 

Análise do Valor Agregado 

Benchmarking de Indicadores de 

desempenho 

Análise dos Resultados 

Delineamento dos Processos Ideais 

Decomposição da Passagem para a 

Situação Futura 

Análise das Alternativas 

Definir Prioridades 
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também adotada pela organização de avaliação da equipe. Todos juntos 

compunham o quadro cultural organizacional do processo.  (Veja adiante a figura 7) 

 

Procurando a simplicidade, mas sem perda de fidelidade do estudo, na 

análise, os processos estudados foram divididos sempre em oito etapas, quando 

existiam mais de oito etapas, elas foram agrupadas conforme a sua similaridade.   

 

Os processos também foram divididos em duas partes, a parte tática do 

processo e a parte operacional. A parte tática sempre se referiu às definições do 

processo, ou melhor, à preparação para execução e a parte operacional se referiu à 

parte em que o processo era efetivamente executado. A razão desta divisão está em 

que antes da execução propriamente dita, o processo deve ser preparado e os 

insumos adequados devem ser reunidos. 

 

Somente os processos empresariais de negócios foram estudados, entretanto 

esta análise poderia ser estendida a outros também, ou seja, o método poderia se 

estender a toda a empresa.  

 

As informações foram obtidas através do acompanhamento e da observação 

do trabalho diário, ou seja, da verificação do que acontece no dia a dia em relação a 

cada processo. Dessas observações, informações eram coletadas e depois de 

analisadas possibilitaram a montagem dos quadros de análise que serão vistos 

neste trabalho.   
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Veja a seqüência utilizada para a análise dos processos e das equipes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Seqüência da Análise do Processo e das Equipes 

Fonte: Próprio Autor. 
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

 

2.1. Amostra e Ambiente 

 

Esta pesquisa foi realizada com as equipes que trabalham diretamente com 

os processos e com os que estavam envolvidos com a área comercial de uma 

empresa de cartões de crédito e débito. O total de pessoas desta área era de 20 

funcionários, incluindo diretores, gerentes, chefes e vendedores, ou seja, foram 

pesquisados todos os que estavam envolvidos nos processos empresariais e 

comerciais da empresa. 

  

2.2. Tipo de Pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa e baseada na observação do trabalho diário 

da empresa foco.  

A pesquisa baseou-se na observação dos vários processos comerciais da 

empresa foco, ou seja, ela é do tipo estudo de caso, onde o pesquisador procurou 

observar os processos sem interferir diretamente com os mesmos durante a coleta 

de dados. A vantagem desse tipo de pesquisa é o de recolher os dados como eles 

se apresentam na realidade organizacional, sem considerar, ou mesmo serem 

contaminados, por opiniões ou traduções individuais dos participantes.   

 

2.3. Método Utilizado 

  

O método utilizado foi o do raciocínio dedutivo, em que se parte das teorias e 

leis para então se investigar os fenômenos foco do estudo.  

 

Primeiro foi construído um arcabouço teórico que fundamenta a observação 

do fenômeno a ser estudado. Depois da construção básico-teórica e com o roteiro 

para estudo (veja o anexo 1), partiu-se para a coleta de dados na empresa foco. A 

partir do modelo de coleta de dados, que foi construído, a partir da base teórica, o 
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trabalho da coleta de dados atendeu as seguintes fases:  

 

a. Definição dos processos a serem estudados (somente  os 

processos comerciais); 

b. Estudos das fases dos processos comerciais; 

c. Criação dos quadros de coleta de dados; 

d. Definição das etapas que compõem cada processo; 

e. Observação de cada etapa do processo; 

f.  Anotações sobre o funcionamento da etapa e os resultados 

conseguidos; 

g. Conversas com as equipes de cada etapa do processo e nova 

coleta de dados e 

h. Composição dos quadros e conclusões.  

 

2.4. Instrumento de Coleta de Dados 

 

Não foram utilizados questionários de entrevistas porque os dados foram 

coletados diretamente com os gerentes, chefes e membros das equipes em 

conversas, discussões e observação do trabalho diário durante os contatos feitos 

com a empresa.  

 

Para se garantir que nenhum dado a ser coletado fosse esquecido manteve-

se um roteiro (veja o anexo 1) de coleta dos dados e a ele recorreu-se para a 

obtenção dos grupos de informações necessárias a este estudo, portanto, todas as 

informações foram obtidas através da observação do trabalho e de discussões com 

os trabalhadores sobre estas observações durante os contatos efetuados.  
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2.4.1. Objetivos 
 

Os objetivos que orientaram a coleta de dados foram: 

 

Objetivos Primários 

 

1. Identificar se há influência dos processos empresariais de negócios 

no desempenho das equipes.  

2. Identificar como estão constituídos os processos empresariais de 

negócios e como se comportam as equipes de trabalho quanto aos 

processos estudados. 

 

Objetivo Secundário 

 

1. Identificar que tipo de desempenho as equipes apresentam e os 

processos empresariais comerciais. 

 

 Atender aos objetivos primários foi o foco principal da coleta de dados, 

entretanto, também foi verificado se seria possível “estender” algumas conclusões 

obtidas durante a análise dos dados para além do elemento cultural dos processos 

empresariais, já que para este trabalho os processos empresariais não estão de 

forma alguma dissociados de sua fonte originadora, que é a cultura organizacional.  
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CAPÍTULO II 

 

1. ESTUDO DAS EQUIPES E DOS PROCESSOS EMPRESARIAIS NA EMPRESA 

ALVO DO ESTUDO 

 
1.1. Processos Empresariais  Analisados 

 

Foram selecionados seis processos empresariais de negócios para serem 

estudados, todos eles pertencentes ao sistema comercial da empresa. Os processos 

empresariais analisados foram os seguintes: 

 

1. Telemarketing 

2. Venda Direta 

3. Venda Pessoal 

4. Faturamento 

5. SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 

 

O interesse, neste estudo, não foi o de abordar todos os processos 

empresariais da empresa, mas somente um grupo de processos, os comerciais. As 

conclusões obtidas aqui, não podem ser estendidas de forma direta a outros 

processos empresariais, mas servirão como exemplos que comprovarão a 

“possibilidade da ocorrência de”, ou a possibilidade de que os processos 

empresariais realmente influenciem no desenvolvimento do alto desempenho de 

equipes.  

 

A análise dos processos seguiu o seguinte roteiro: primeiro a descrição do 

processo, em seguida, os objetivos das etapas dos processos, os resultados 

esperados, os resultados possíveis de acordo com as limitações observadas e, por 

fim, o posicionamento das equipes em relação ao processo. Também foram 

analisados os insumos, as métricas de desempenho da equipe e a orientação 

cultural organizacional de valor. Isso tudo formava o quadro cultural organizacional 

do processo empresarial de negócios. 
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A equipe foi analisada conforme o comportamento possibilitado pelo processo 

em questão, ou seja, qual era o comportamento dela em relação aos objetivos, aos 

resultados reais e aos insumos de cada etapa do processo. Depois se analisou as 

métricas e a orientação cultural a que a equipe estava exposta. O coletado no 

estudo refere-se somente ao que foi observado e ao que acontece efetivamente na 

empresa estudada. 

 

Com o intuito de tornar mais rápido o entendimento dos quadros analíticos, foi 

indicado em verde, nas células, quando os resultados reais eram iguais aos 

resultados idéias e quando o posicionamento da equipe não apresentava problemas 

quanto ao atendimento dos resultados ideais e em vermelho, quando foi identificado 

algum tipo de problema. Na célula está identificado o tipo de problema que se 

apresentava, como por exemplo: falta de coordenação, falta de interação entre 

áreas, falta de comando, falta de insumo etc.  

 

A análise em relação aos pontos que caracterizavam a equipe como de alto 

desempenho foi feita principalmente nos comentários colocados nas células sobre o 

posicionamento da equipe em relação às etapas. Lá é possível identificar se a 

equipe cumpre ou não um determinado requisito que a caracteriza como equipe de 

alto desempenho e qual a causa para tal. Somente as características pertinentes à 

etapa foram citadas.  

 

1.1.1. Análise do Processo Telemarketing 
 

O telemarketing tem a função de contatar o cliente via telefone ou e-mail para 

divulgar, ofertar ou vender produtos. Uma base de dados abrangente e correta é um 

requisito importante para a consecução do processo e para o desempenho da 

equipe. Segue a descrição das etapas que compõem o processo telemarketing. 
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Quadro 1 – Análise do Processo Telemarketing 

Análise do Processo Telemarketing 

Ordem Etapa do Processo Descrição da Atividade Objetivos da Etapa Parte 
1 

Análise da Carteira 
de clientes 

Analisar as características 
dos clientes a partir da lista 
de clientes. 

Estudar a carteira de 
clientes, segmentar e 
entender as 
necessidades dos 
clientes. 

2 

Selecionar Clientes 
Alvos 

Indicar na carteira de 
clientes quem são os 
clientes "bons" para uma 
abordagem de vendas. 

Selecionar clientes alvo 
certos para venda de 
produtos. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Indicar na carteira de 
clientes quais são os 
clientes com limite de 
crédito aceitável. 

Definir os clientes que 
tem possibilidades 
financeiras para a 
compra. 

4 

Definir a Campanhas 
de Vendas 

Criação de campanhas de 
vendas, ações 
promocionais e vendas 
diretas.  

De acordo com as 
necessidades dos 
clientes, definir as 
melhores campanhas 
aplicáveis. 

Tá
tic o 

5 
Contatar o Cliente 
por Telefone e/ou E-
mail 

De acordo com a lista de 
clientes alvo, contatá-los 
com o objetivo de fazer a 
oferta do produto. 

Contatar todos os 
clientes selecionados 
com o objetivo de fazer 
a oferta do produto. 

6 

Negociar Venda 

Negociação para o 
fechamento da venda com 
o cliente. Fechar a venda. 

7 

Cadastrar Venda 
e/ou Pedido e/ou NF 

Cadastramento da venda. 
Iniciar-se o processo do 
atendimento físico do 
pedido. 

Inserir 
convenientemente os 
dados do cliente e da 
venda no sistema. 

8 

Cadastrar 
Atendimento 

Registro do atendimento 
no sistema para 
documentação e posterior 
análise. 

Inserir corretamente 
todos os dados do 
atendimento no sistema. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O processo descrito acima se divide em duas partes básicas: parte tática e 

parte operacional. A parte tática tem por objetivo prover o sistema de informações e 

orientações que possibilitará a parte operacional do processo de atingir os objetivos 

propostos. Uma parte depende da outra para que a equipe trabalhe 

convenientemente.  
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A orientação cultural deste processo é a de que a venda deve ser executada 

a todo o custo. De que o vendedor, ou a equipe de vendas, deve se esforçar ao 

máximo para fazer a venda e ainda de que o valor subjetivo aceito pela organização 

para esse processo é a de que a venda deve ser perseguida sempre.  

 

O desempenho da equipe é medido pelas vendas efetivamente feitas, além 

de terem um segundo índice de avaliação baseado no volume de contatos feitos no 

dia, portanto, para a organização, o alto desempenho da equipe seria a alta relação 

entre contatos feitos e volume de vendas. Resumindo têm-se: 

 

1. Orientação cultural organizacional do processo: o valor está no esforço e na 

persistência para a venda; 

2. Avaliação do alto desempenho da equipe: a relação entre os contatos feitos e 

volume de vendas; 

3. Processo: Entender o cliente, oferecer ao cliente o que ele deseja ou 

necessita, obter um acordo de compra e venda e operacionalizar a venda. 

 

Desvios no processo: 

 

No quadro a seguir são apresentados os desvios no processo e na equipe. 

Note que o comportamento e as respostas da equipe seguem o processo, ou seja, o 

processo dita o que a equipe deve fazer e como comportar-se. A métrica de medição 

de desempenho da equipe indica que ela tem que vender e gerar um volume de 

vendas definido no dia, entretanto , a etapa análise da carteira de clientes é 

ineficiente para possibilitar o atendimento deste objetivo satisfatoriamente. Ao 

mesmo tempo, a orientação cultural pode não focar como importante a correção 

deste desvio, mas sim, somente orientar para que se venda a todo o custo. 
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Quadro 2 – Desvios no Processo Telemarketing 

Ordem Etapa do Processo Resultados Ideais Resultados Possíveis Parte 
1 

Análise da Carteira 
de clientes 

Conhecer todos os clientes 
de tal forma que seja 
possível definir ações de 
forma confiável 

Não é possível o 
atendimento deste 
objetivo. A carteira de 
cliente é incompleta e 
não confiável. 

2 

Selecionar Clientes 
Alvos 

Obter uma lista de clientes 
que apresente condições 
de compra. 

A lista obtida não tráz 
informações relevantes 
para a seleção dos 
clientes. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Definir o limite de crédito 
de forma confiável. 

Os clientes selecionados 
podem ser analisados 
através do sistema 
bancário. A etapa pode 
ser cumprida 
satisfatoriamente. 

4 

Definir a 
Campanhas de 
Vendas 

Definir um conjunto de 
ações de vendas que seja 
efetiva. 

Não é possível o 
atendimento completo 
desta etapa. Os dados 
dos clientes não são 
confiáveis. 

Tá
tic o 

5 
Contatar o Cliente 
por Telefone e/ou E-
mail 

Contatar todos os clientes 
selecionados. 

Atendimento parcial 
desta etapa. A lista de 
telefones e e-mails não é 
confiável. 

6 

Negociar Venda Fechar a venda. 

Devido ao não 
conhecimento das 
necessidades dos 
clientes esta etapa não 
pode ser cumprida 
integralmente. 

7 

Cadastrar Venda 
e/ou Pedido e/ou NF 

Fazer o correto cadastro 
da venda no sistema. 

O sistema de cadastro 
funciona bem, entretanto, 
é facilmente passível de 
erro humano. 

8 

Cadastrar 
Atendimento 

Fazer o correto 
cadastramento do 
atendimento no sistema. 

O sistema de cadastro 
funciona bem, entretanto, 
é facilmente passível de 
erro humano. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O processo apresenta problemas quanto aos insumos, ou são incompletos ou 

defeituosos. Isso não significa que o processo não funcionará com certo grau de 

eficiência, entretanto, ele exigirá muito mais da equipe para que funcione 

corretamente.  
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Quadro 3 – Análise do Comportamento da Equipe 

Ordem Etapa do Processo Resultados Possíveis 
Posicionamento da Equipe 

quanto à Etapa Parte 
1 

Análise da Carteira 
de clientes 

Não é possível o 
atendimento deste 
objetivo. A carteira de 
cliente é incompleta e 
não confiável. 

A equipe não tem ação nesta 
etapa. Ela depende das 
informações inseridas no 
sistema. Informações 
históricas imcompletas. 

2 

Selecionar Clientes 
Alvos 

A lista obtida não tráz 
informações 
relevantes para a 
selção dos clientes. 

A equipe não tem ação nesta 
etapa. Ela depende das 
informações inseridas no 
sistema. Informações 
históricas imcompletas. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Os clientes 
selecionados podem 
ser analisados através 
do sistema bancário. A 
etapa pode ser 
cumprida 
satisfatoriamente. 

As informações de crédito 
são suficientemente boas. A 
equipe se beneficia quanto a 
isso. 

4 

Definir a 
Campanhas de 
Vendas 

Não é possível o 
atendimento desta 
etapa. Os dados dos 
clientes não são 
confiáveis. 

Campanhas de vendas 
ineficientes. A equipe tem 
que suprir esta falta para 
atingir os objetivos. A equipe 
sofre sobrecarga de trabalho. 

Tá tic o 

5 

Contatar o Cliente 
por Telefone e/ou 
E-mail 

Atendimento parcial 
desta etapa. A lista de 
telefones e e-mails 
não é confiável. 

Contatos ineficientes com os 
clientes. A equipe tem que 
suprir esta falta para atingir 
os objetivos. A equipe sofre 
sobrecarga de trabalho. 

6 

Negociar Venda 

Devido o não 
conhecimento das 
necessidades dos 
clientes esta etapa não 
pode ser cumprida 
integralmente. 

Contatos ineficientes com os 
clientes. A equipe tem que 
suprir esta falta para atingir 
os objetivos. A equipe sofre 
sobrecarga de trabalho. 

7 

Cadastrar Venda 
e/ou Pedido e/ou 
NF 

O sistema de cadastro 
funciona bem, 
entretanto, é 
facilmente passível de 
erro humano. 

A equipe não percebe a 
perda nesta etapa. Somente 
em outras etapas os erros 
aparecerão e afetarão os 
resultados. 

8 

Cadastrar 
Atendimento 

O sistema de cadastro 
funciona bem, 
entretanto, é 
facilmente passível de 
erro humano. 

A equipe não percebe a 
perda nesta etapa. Somente 
em outras etapas os erros 
aparecerão e afetarão os 
resultados. 

O
pe

r
ac

io
na

l 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O processo apresenta problemas quanto a insumos tecnológicos e de 

informação. A equipe não é orientada implícita ou explicitamente a corrigir os 
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problemas, mas somente a conviver com eles para que o processo pare. O processo 

também não inclui qualquer etapa que preveja a sua correção.  O processo funciona, 

mas não no seu mais alto grau de eficiência, o mesmo acontecendo com a equipe. 

Não há também qualquer interação entre os membros da equipe no sentido da 

superação dos problemas ou auto -desenvolvimento para suprir as dificuldades 

apresentadas pelo processo. 

 

1.1.2. Análise do Processo Venda Direta aos Clientes 
 

Quadro 4 – Análise do Processo “Venda Direta” 

Análise do Processo "Venda Direta" 

Ordem Etapa do Processo Descrição da Atividade Objetivos da Etapa Parte 
1 

Seleção de Clientes 
para a Venda Direta 

Selecionar clientes de uma 
lista pré-selecionada para a 
venda direta. 

Obter uma lista de 
clientes selecionados 
para a venda direta. 

2 
Definição das 
Condições 
Comerciais 

Definir as condições de 
comercialização. 

Estabelecer com o 
cliente todas as 
condições comerciais da 
venda. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Avaliar e definir o limite de 
crédito disponibilizado ao 
cliente. 

Estabelecer o correto 
nível de crédito com o 
cliente, evitar riscos de 
inadimplência. 

4 Definição das 
Informações dos 
Clientes 

Cadastrar o cliente no 
sistema de pedido, logística 
e faturamento. 

Obter as informações 
relevantes e corretas 
dos clientes. 

Tá
tic o 

5 

Treinamento dos 
Clientes 

Treinar os clientes em como 
fazer o pedido, utilizar a 
página da internet e 
especificar corretamente o 
produto. 

Garantir que os clientes 
estarão aptos a fazer o 
pedido. 

6 

Acessória a 
Dúvidas 

Estar disponível para sanar 
qualquer dúvida do cliente, 
seja em visita, por telefone 
ou e-mail. 

Garantir que os clientes 
não ficarão com dúvidas 
quanto à compra e no 
decorrer do processo de 
compra. 

7 

Acessória Logística 

Corrigir e ajustar desvios no 
processamento logístico 
caso seja necessário. 

Garantir que os clientes 
tenham as condições 
logísticas atendidas. 

8 

Acessória a Crédito 

Reavaliar e alterar o limite 
de crédito caso seja 
necessário. 

Garantir que os clientes 
tenham condições de 
crédito para a compra. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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A venda direta aos clientes é um processo que acontece quase sem a 

interferência dos vendedores, exige-se da equipe de vendas o acompanhamento 

dos clientes em relação à resolução de problemas de especificação de produtos e 

em questões de preços, condições especiais de venda ou crédito, mas não em 

relação à venda propriamente dita. Quando surgem problemas no processo é o 

vendedor que tem a responsabilidade de resolvê-los e quando estes problemas não 

são resolvidos, a venda não é efetuada. Os parâmetros para a entrada do cliente no 

processo de compra direta também devem ser obtidos pelo vendedor no início do 

processo de venda direta.  

 

A orientação cultural deste processo é a de que o cliente deve ser atendido 

sempre e rápido. De que os problemas devem ser resolvidos a todo o custo, 

independente do processo. Se o processo não funcionar, os problemas não poderão 

parar a venda. E ainda, que os problemas devem ser resolvidos antes que chegue a 

diretoria, caso chegue, o vendedor não fez corretamente seu trabalho. Se um 

problema aparece, a culpa é do vendedor e não do processo. 

 

O desempenho da equipe é medido pelo número de problemas que 

aparecem. Para a organização, neste processo, alto desempenho é igual às 

indicações positivas quanto à resolução de problemas e de empatia com o cliente. 

Raramente a informação sobre a empatia aparece para a gerência, portanto, o 

número de problemas passa a ser a métrica de medição de alto desempenho 

adotado pela empresa. Como o volume de vendas não faz parte da avaliação de 

desempenho, os vendedores tentam resolver o mais rapidamente possível os 

problemas que surgem para que não sejam vistos pela gerência. 

 

Abaixo está o quadro que indica os desvios no processo. Os principais 

desvios observados neste processo são relativos à falta de informações sobre os 

clientes e a falta de treinamento dos vendedores ou atendentes. E não há ação da 

equipe quanto a isso. 

 

Devido à falta de treinamento e de conhecimento, os objetivos das etapas não 

são cumpridos integralmente. Isso causa baixo desempenho do processo e, por 

conseqüência, da equipe. Sempre surgem problemas inesperados que consomem 
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recursos em termos de tempo e pessoas. Os clientes sentem isso, entretanto 

aceitam como sendo o “normal” de qualquer empresa.  

Quadro 5 – Desvios no Processo “Venda Direta” 

Ordem Etapa do Processo Resultados Ideais Resultados Possíveis Parte 
1 

Seleção de Clientes 
para a Venda Direta 

Selecionar os clientes 
que realmente são 
importantes e que 
representem um volume 
de vendas adequado. 

Lista de clientes incompleta. 
Alguns clientes estão fora da 
lista e são descobertos por 
acaso. 

2 

Definição das 
Condições 
Comerciais 

Definir as condições 
ideais de máximo 
ganho, porém 
obedecendo as 
informações sobre as 
características do 
cliente. 

Falta de informação 
suficiente sobre o cliente.  As 
definições comerciais ficam 
prejudicadas e se concede 
benefícios sem critério 
estabelecido. 

3 
Avaliar Limites de 
Crédito 

Avaliação do limite real 
de crédito possível ao 
cliente. 

Avaliação do limite real de 
crédito possível ao cliente. 

4 

Definição das 
Informações dos 
Clientes 

Informações 
consistentes dos 
clientes, que ajudem a 
conhecê-lo e a 
relacionar-se 
comercialmente com 
ele. 

As informações dos clientes 
não são coletadas 
conveinentemente. Por esse 
motivo, são incompletas. 

Tá
tic o 

5 

Treinamento dos 
Clientes 

Clientes treinados e 
aptos a fazerem seus 
próprios pedidos. 

Devido às dificuldades de 
contato com o cliente e 
devido ao baixo 
conhecimento dos 
operadores, o nível de 
aptidão dos clientes é baixo. 

6 

Acessória a 
Dúvidas 

Cliente tem acesso às 
informações que 
necessita. É atendido 
por uma pessoa apta a 
dar a informação. 

Trabalho executado por 
operador sem experiencia. A 
etapa apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

7 

Acessória Logística 

Cliente tem as 
condições logísticas 
adaptadas às suas 
necessidades. (Dentro 
do sistema logístico 
padrão). 

Trabalho executado por 
operador sem experiencia. A 
etapa apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

8 

Acessória a Crédito 

Cliente tem o nível de 
crédito que necessita 
para efetuar o negócio. 
(Dentro de seu limite de 
crédito possível). 

Trabalho executado por 
operador sem experiencia. A 
etapa apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 6 – Análise do Comportamento da Equipe 

Ordem Etapa do Processo Resultados Possíveis 
Posicionamento da Equipe 

quanto à Etapa Parte 
1 

Seleção de Clientes 
para a Venda Direta 

Lista de clientes 
incompleta. Alguns 
clientes estão fora da 
lista e são descobertos 
por acaso. 

A equipe não tem ação 
nesta etapa. Ela depende 
das informações inseridas 
no sistema. Informações 
históricas imcompletas. 

2 

Definição das 
Condições 
Comerciais 

Falta de informação 
suficiente sobre o 
cliente.  As definições 
comerciais ficam 
prejudicadas e se 
concede benefícios sem 
critério estabelecido. 

Os chefes das áreas 
financeiras e de vendas, 
não dão a atenção 
necessária a esta etapa. 
Aumenta o trabalho da 
equipe para atingir os 
objetivos de vendas. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Avaliação do limite real 
de crédito possível ao 
cliente. 

As informações de crédito 
são suficientemente boas. 
A equipe se beneficia 
quanto a isso. 

4 

Definição das 
Informações dos 
Clientes 

As informações dos 
clientes não são 
coletadas 
conveinentemente. Por 
esse motivo são 
incompletas. 

A equipe trabalha em 
condições disfavoráveis 
para o fechamento das 
vendas.  

Tá
tic o 

5 

Treinamento dos 
Clientes 

Devido às dificuldades 
de contato com o cliente 
e devido ao baixo 
conhecimento dos 
operadores, o nível de 
aptidão dos clientes é 
baixo. 

Aumenta o trabalho da 
equipe, a equipe gasta 
mais tempo acessorando 
os clientes e deixa de 
desenvolver outras 
atividades. 

6 

Acessória a 
Dúvidas 

Trabalho executado por 
operador sem 
experiencia. A etapa 
apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

A equipe não atinge os 
objetivos propostos para 
esta etapa. 

7 

Acessória Logística 

Trabalho executado por 
operador sem 
experiencia. A etapa 
apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

E equipe não atinge os 
objetivos propostos para 
esta etapa. 

8 

Acessória a Crédito 

Trabalho executado por 
operador sem 
experiencia. A etapa 
apresenta problemas e 
gera problemas para as 
outras etapas. 

E equipe não atinge os 
objetivos propostos para 
esta etapa. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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1.1.3. Análise do Processo Venda Pessoal 
 

Quadro 7 – Análise do Processo “Venda Pessoal” 

Análise do Processo "Venda Pessoal" 

Ordem Etapa do Processo Descrição da Atividade Objetivos da Etapa Parte 
1 

Seleção de Clientes 
para a Venda Direta 

Desenvolver e manter uma 
lista de clientes importantes 
ao negócio, de cada região 
de venda, para visita e para 
ofertas dos produtos.  

Obter uma lista de 
clientes que realmente 
possam ou que 
comprem o produto. 

2 

Definição das 
Condições 
Comerciais 

Definir as condições ideais e 
seguras de comercialização. 

Elencar as condições 
comerciais possíveis e 
que atendem as 
condições que os 
clientes possam pagar. 

3 
Avaliar Limites de 
Crédito 

Definir o correto limite de 
crédito para 
comercialização. 

Avaliar corretamente as 
condições de crédito 
aos clientes. 

4 

Definição das 
Informações dos 
Clientes 

Em base a lista de clientes 
pré-selecionados, obter as 
informações pertinentes de 
cada cliente. 

Definir quais são as 
informações importantes 
para a venda direta e 
faturamento aos 
clientes. 

Tá
tic o 

5 

Visitar Clientes 

Visitar clientes com o 
objetivo de fazer ofertas de 
vendas de produtos, de 
acordo com a lista de 
clientes e com o objetivo de 
vendas. 

De acordo com a lista 
de clientes pré-
selecionados, visitar 
todos os clientes da 
região, durante um 
determinado período de 
tempo. 

6 

Vender aos Clientes 

Efetuar a venda 
propriamente dita, obter o 
acordo com o cliente e 
definir as condições da 
venda. 

Efetuar o acordo de 
venda com o cliente e 
definir as condições 
comerciais do negócio.  

7 

Faturamento 

Fazer o faturamento ao 
cliente dos produtos 
vendidos. 

Efetuar o faturamento 
do pedido de acordo 
com as regras 
comerciais pré-
definidas. 

8 

Acompanhamento 
da Entrega e 
Primeiro Uso. 

Acompanhar a entrega dos 
produtos aos clientes e 
verificar se o produto 
entregue foi o especificado 
na venda. Acompanhar o 
primeiro uso. 

Garantir que o cliente 
estará satisfeito com a 
compra e resolver os 
problemas de entrega e 
qualidade. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 8 – Desvios no Processo “Venda Pessoal” 

Ordem Etapa do Processo Resultados Ideais Resultados Possíveis Parte 
1 

Seleção de Clientes 
para a Venda Direta 

Selecionar o grupo de 
clientes que necessita 
do produto e tem 
condições financeiras 
para comprar. 

Lista de clientes incompleta. 
Alguns clientes estão fora da 
lista e são descobertos por 
acaso. 

2 

Definição das 
Condições 
Comerciais 

Definir as condições 
comerciais e 
financeiras que os 
clientes aceitem e que 
são aceitáveis também 
para a empresa. 

As condições comerciais nem 
sempre são as melhores para 
o cliente e para a empresa. 
Pouca atenção é dada ao 
estudo das condições 
comerciais. 

3 

Avaliar Limites de 
Crédito 

Definir o limite ideal de 
crédito de acordo com 
as condições 
financeiras do cliente. 

O limite de crédito é avaliado 
em base as informações 
bancárias. A etapa é 
cumprida convenientemente. 

4 

Definição das 
Informações dos 
Clientes 

Ter as informações 
sobre o cliente que 
facilite e apóie a 
venda. 

Baixo nível de informação do 
cliente. Não possue sistema 
ou processo que apoie esta 
etapa. O resultado é que os 
vendedores possuem poucas 
informações dos clientes. 

Tá
tic o 

5 

Visita aos clientes 

Visitar todos os 
clientes pré-
selecionados. Contatar 
o decisor e o 
influenciador da venda. 

Baixo número de vendedores 
para atender toda a região 
comercial.  

6 

Venda aos Clientes 

Efetuar a venda ao 
cliente em todas as 
visitas feitas. 

Pelo fato de ter poucas 
informações sobre os 
clientes, a razão entre visita e 
fechamento é muito baixa. 

7 

Faturamento 

Faturar os pedidos 
colocados de acordo 
com as condições 
comerciais pré-
definidas. 

A etapa é cumprida 
convenientemente. Para a 
demanda atual não existem 
problemas de faturamento. 

8 

Acompanhamento 
da Entrega e 
Primeiro Uso. 

Acompanhar todas as 
vendas e impedir que 
ocorram problemas de 
entrega e primeiro uso. 

Os vendedores não deditam 
espontaneamente tempo para 
esta etapa. Por esse motivo, 
somente quando há 
problemas é que se 
acompanha a entrega e o 
primeiro uso. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 9 – Análise do Comportamento da Equipe 

Ordem 
Etapa do 
Processo Resultados Possíveis 

Posicionamento da Equipe 
quanto à Etapa Parte 

1 

Seleção de 
Clientes para a 
Venda Direta 

Lista de clientes incompleta. 
Alguns clientes estão fora da 
lista e são descobertos por 
acaso. 

A equipe não tem ação 
nesta etapa. Ela depende 
das informações inseridas 
no sistema. Informações 
históricas imcompletas. 

2 

Definição das 
Condições 
Comerciais 

As condições comerciais 
nem sempre são as 
melhores para o cliente e 
para a empresa. Pouca 
atenção é dada ao estudo 
das condições comerciais. 

Os chefes das áreas 
financeiras e de vendas, 
não dão a atenção 
necessária a esta etapa. 
Aumenta o trabalho da 
equipe para atingir os 
objetivos de vendas. 

3 

Avaliar Limites 
de Crédito 

O limite de crédito é avaliado 
em base as informações 
bancárias. A etapa é 
cumprida convenientemente. 

As informações de crédito 
são suficientemente boas. A 
equipe se beneficia quanto 
a isso. 

4 

Definição das 
Informações 
dos Clientes 

Baixo nível de informação do 
cliente. Não possue sistema 
ou processo que apoie esta 
etapa. O resultado é que os 
vendedores possuem 
poucas informações dos 
clientes. 

A equipe trabalha em 
condições disfavoráveis 
para o fechamento das 
vendas.  

Tá
tic o 

5 

Visita aos 
clientes 

Baixo número de 
vendedores para atender 
toda a região comercial.  

E equipe está sujeita a 
sobrecarda de visitas o que 
compromete a qualidade do 
trabalho executado. 

6 

Venda aos 
Clientes 

Pelo fato de ter poucas 
informações sobre os 
clientes, a razão entre visita 
e fechamento é muito baixa. 

Os resultados de vendas 
poderiam ser melhores 
caso as informações dos 
clientes fossem melhores. A 
equipe não tem ação de 
correção. 

7 

Faturamento 

A etapa é cumprida 
convenientemente. Para a 
demanda atual não existem 
problemas de faturamento. 

A equipe de vendas não 
necessita agir nesta etapa. 
Ela somente acompanha o 
faturamento para evitar 
problemas. 

8 

Acompanhame
nto da Entrega 
e Primeiro Uso. 

Os vendedores não deditam 
espontaneamente tempo 
para esta etapa. Por esse 
motivo, somente quando há 
problemas é que se 
acompanha a entrega e o 
primeiro uso. 

A equipe não tem 
autonomia para resolver 
problemas quando eles 
ocorrem. Ela depende de 
outras áreas para a solução 
de problemas. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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A venda pessoal ao cliente tem por objetivo fazer a oferta do produto ao 

cliente “certo” e obter o seu compromisso de compra, isso através de visitas e 

contatos pessoais. 

 

O processo de venda pessoal passa por várias etapas, mas, dentre elas, a de 

conhecer o cliente é de suma importância para a consecução adequada dos 

objetivos. Assim, ter na fase tática as informações dos clientes bem definidas é 

requisito chave para o desempenho da equipe.  

 

A orientação cultural organizacional de valor para esse processo é a de que a 

venda deve ser obtida e tem valor para a organização quem consegue obtê-las em 

maior número. A equipe é avaliada pelo volume de vendas efetivamente executado 

e não pela exatidão do processo. O número de visitas feitas em um determinado 

período de tempo também é um elemento avaliador de desempenho.  

 

A análise dos desvios do processo indica que os objetivos não são 

alcançados integralmente. Devido, principalmente , a falta de informações sobre os 

clientes e sobre a não correção desta etapa do processo. Também não se dá a 

devida atenção à etapa das definições das condições comerciais adequadas para o 

fechamento da venda. A tarefa da definição das condições comerciais é exclusiva da 

chefia da equipe.  

 

A análise do posicionamento da equipe indica que ela não tem as condições 

ideais para fazer a venda, por esse motivo, os resultados de vendas são irregulares. 

Os acertos da equipe, que dependem das informações dos clientes e da definição 

correta das condições comerciais, são aleatórios e, portanto , imprevisíveis e 

independem dos esforços feitos pelos membros da equipe.  

 

Outro problema é o acúmulo de trabalho e o pouco tempo que a equipe de 

venda pessoal tem para trabalhar corretamente uma venda. Devido ao baixo número 

de vendedores, o alto número de visitas e as condições inexatas das informações, 

os vendedores se vêem incapazes de atingir um alto padrão de desempenho. 

Somado a isso, não é incentivado, por parte da chefia, à correção dos problemas, 

fazendo com que a equipe não se sinta motivada a corrigi-los.  
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1.1.4. Análise do Processo Faturamento 
 

Quadro 10 – Análise do Processo “Faturamento” 

Análise do Processo "Faturamento" 

Ordem Etapa do Processo Descrição da Atividade Objetivos da Etapa Parte 
1 

Sistema para 
Faturamento 

Manter o sistema de 
faturamento atualizado, 
incluindo a manutenção das 
funções do software de 
faturamento.  

Manter o sistema 
informatizado 
atualizado quanto as 
suas funções e 
aplicativos. 

2 

Informações para 
Cadastro 

Definir quais informações 
cadastrais dos clientes são 
importantes para serem 
mantidas no sistema e 
solicitadas pelos vendedores, 
além das informações para 
geração da nota fical, assim 
como as informações 
logísticas. 

Manter as 
informações 
cadastrais dos 
clientes atualizadas 
no sistema. 

3 

Informações de 
Crédito 

Definir quais informações de 
crédito são permitidas para 
cada cliente e para cada modo 
de faturamento. 

Manter as 
informações de 
crédito atualizadas 
nos sistema. 

4 

Informações Fiscais  

Definir quais informações 
fiscais devem ser mantidas no 
sistema, para cada cliente, 
região geográfica, produto e 
definir a freqüência de 
atualização. 

Manter as 
informações fiscais 
atualizadas nos 
sistema. 

Tá
tic o 

5 
Recebimento do 
Pedido e 
Informações de 
Faturamento 

Receber o pedido, verificar 
disponibilidade produtos, 
preparar para o atendimento 
físico do pedido, informar ao 
cliente. 

Receber todos os 
pedidos para 
faturamento e manter 
o cliente informado. 

6 

Verificação do 
Cadastro 

Checar o cadastro do cliente 
quanto às condições 
comerciais e logísticas de 
atendimento.  

Garantir que as 
informações 
cadastrais dos 
clientes estão 
atualizadas. 

7 
Verificação das 
Condições 
Comerciais de 
Venda 

Checar instrução de 
faturamento e inserir as 
condições comerciais da 
venda. 

Garantir que as 
condições comerciais 
da vendas serão 
atendidas no 
faturamento. 

8 

Emissão da NF, 
Separação e 
Entrega 

Atender a legislação quanto ao 
faturamento, separar o pedido 
e entregá-lo. 

Emitir a nota fiscal, 
separar e entregar o 
pedido corretamente 
(quanto à quantidade, 
local, forma e data) 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 11 – Desvios no Processo “Faturamento” 

Ordem Etapa do Processo Resultados Ideais Resultados Possíveis Parte 
1 

Sistema para 
Faturamento 

O sistema deve sempre estar 
atualizado e pronto para 
fazer o faturamento. Com as 
informações comerciais, de 
logística, dos produtos e 
fiscais corretas.   

O sistema é atualizado com 
frequencia, entretanto não é 
revisado com a mesma 
frequencia. As informações 
podem não estar corretas e so 
se descobre após a emissão 
da nota fiscal. 

2 

Informações para 
Cadastro 

Informações precisas sobre o 
cliente para faturamento. 

A etapa é parcialmente 
atendida por falta de 
informações precias sobre os 
clientes. Entretanto as 
informações faltantes não 
interferem no faturamento dos 
produtos. 

3 
Informações de 
Crédito 

Informações precisas sobre 
níveis de crédito dos clientes. 

Possui informações precisas 
sobre crédito. 

4 

Informações Fiscais 

Informações fiscais precisas 
para a emissão da nota fiscal 
e pagamento dos impostos 
somente do que é 
necessário. Conhecimento 
preciso sobre a legislação 
fiscal para efeito de 
pagamentos e abatimentos. 

Possui informações precisas 
sobre o as regras fiscais. 

T
át

ic
o 

5 

Recebimento do 
Pedido e 
Informações de 
Faturamento 

Receber e cadastrar todos os 
pedidos, informar ao cliente a 
previsão de faturamento de 
forma precisa. 

Receber todos os pedidos. 
Fornece informações 
incompletas aos clientes. Isso 
devido ao não conhecimento 
sobre disponibilidade de itens 
que não estão em estoque. 

6 

Verificação do 
Cadastro 

Checar todas as informações 
do cliente e alterá-las se 
necessário. Manter as 
informações corretas e 
atualizadas. 

Etapa cumprida parcialmente. 
As informações sobre os 
clientes não são passadas 
integralmente para cadastro. 

7 Verificação das 
Condições 
Comerciais de 
Venda 

Checar e atender com 
precisão todas as condições 
comerciais de faturamento do 
pedido. 

As condições comerciais são 
atendidas nesta etapa. 

8 

Emitir NF, 
Separação e Entrega 

Emitir todas as notas fiscais 
sem erros, separar e entregar 
os produtos sem erros. 

A área de separação e entrega 
possui escalas diferentes de 
trabalho do da área de 
faturamento, devido a isso 
surgem problemas frequentes 
na separação e entrega. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 12 – Análise do Comportamento da Equipe 

Ordem 
Etapa do 
Processo Resultados Possíveis 

Posicionamento da Equipe 
quanto à Etapa Parte 

1 

Sistema para 
Faturamento 

O sistema é atualizado com 
frequencia, entretanto não é 
revisado com a mesma 
frequencia. As informações 
podem não estar corretas e 
só se descobre após a 
emissão da nota fiscal. 

A equipe não atende ao 
requisito de qualidade de 
trabalho nesta etapa. 
Solicita-se a correção do 
sistema, mas sempre 
depois que acontece o erro. 

2 

Informações 
para Cadastro 

A etapa é parcialmente 
atendida por falta de 
informações precias sobre 
os clientes. Entretanto as 
informações faltantes não 
interferem no faturamento 
dos produtos. 

A equipe tenta completar 
as informações faltantes 
durante a emissão da nota 
fiscal. A consequencia é o 
aumento do volume de 
retrabalho. 

3 
Informações de 
Crédito 

Possui informações precisas 
sobre crédito. 

A equipe atende aos 
objetivos da etapa 
convenientemente. 

4 
Informações 
Fiscais 

Possui informações precisas 
sobre o as regras fiscais. 

A equipe atende aos 
objetivos da etapa 
convenientemente. 

Tá
tic o 

5 

Recebimento 
do Pedido e 
Informações de 
Faturamento 

Receber todos os pedidos. 
Fornece informações 
incompletas aos clientes. 
Isso devido ao não 
conhecimento sobre 
disponibilidade de itens que 
não estão em estoque. 

Devido à falta de 
informações atualizadas 
sobre disponibilidade, a 
equipe não atinge os 
objetivos da etapa.  

6 

Verificação do 
Cadastro 

Etapa cumprida 
parcialmente. As 
informações sobre os 
clientes não são passadas 
integralmente para cadastro. 

Devido à falta de 
informações sobre os 
clientes, o cadastro não é 
atualizado, o que implica na 
não execução de outras 
etapas. A equipe fica sem 
ação. 

7 Verificação das 
Condições 
Comerciais de 
Venda 

As condições comerciais são 
atendidas nesta etapa. 

A equipe atende aos 
objetivos da etapa 
convenientemente. 

8 

Emitir NF, 
Separação e 
Entrega 

A área de separação e 
entregas possui escalas 
diferentes de trabalho do da 
área de faturamento, devido 
a isso surgem problemas 
frequentes na separação e 
entrega. 

A equipe solicita correção, 
entretanto sofre com a falta 
do cumprimento dos 
objetivos da etapa. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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O processo de faturamento tem as funções básicas de: documentar as 

condições comerciais das vendas e de recolher os impostos. O processo também 

serve para que a empresa tenha fiscalmente registrado as entradas e saídas dos 

produtos de seus estoques. Esse processo não admite erros, se acontecerem, 

inviabilizará a operação de venda ao cliente.    

 

O sucesso do processo de faturamento depende muito do sistema 

informatizado e das informações inseridas no sistema. Se o sistema informatizado 

não é adequando ou se ele não possui as informações corretas dos clientes ou dos 

impostos o processo falha. Um sistema adequado que reconhece o estoque, que 

tenha as informações adequadas dos produtos e suas características fiscais é 

requisito básico para a eficiência e o alto desempenho.  

 

A orientação organizacional de valor para este processo é o fazer certo 

sempre e na data correta. Não cumprir esta orientação é ser automaticamente 

avaliado como inadequado para o trabalho, mesmo que o sistema informatizado seja 

a causa dos problemas. Os desvios começam justamente neste ponto. O sistema 

informatizado é inadequado, não totalmente, mas necessita da intervenção humana 

com muita freqüência para funcionar bem.  

 

O comportamento da equipe é o de retrabalho constante . Sempre que o 

sistema comete algum erro, manualmente, o membro mais experiente da equipe é 

chamado para corrigi-lo. O cliente, nestes casos, não sabe dos erros e sempre tem 

que esperar mais para obter seus produtos comprados. Quando há um erro que o 

cliente fica sabendo, recorre ao SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente e, assim, 

é corrigido o erro de faturamento. As informações advindas do SAC não são 

inteiramente utilizadas para a correção dos problemas, elas ficam guardadas em um 

banco de dados e são discutidas em reuniões posteriores para a correção do 

sistema, entretanto toda a implementação de modificação é lenta e cara e, por isso, 

ela é constantemente postergada. 
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1.1.5. Análise do Processo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) 
 

Quadro 13 – Análise do Processo “SAC” 

Análise do Processo "SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente" 

Ordem Etapa do Processo Descrição da Atividade Objetivos da Etapa Parte 
1 

Definir Lista de 
Problemas 
Comerciais e 
Problemas Críticos. 

Criar e manter uma biblioteca 
de problemas comerciais e 
problemas críticos que os 
clientes possam perguntar. 

A fim de responder 
rapidamente ao cliente, cria-
se uma lista de problemas 
freqüentes com suas 
respostas para servir como 
base de consulta rápida. 

2 

Definir Bibliotecas 
de Respostas e 
Ações para 
Problemas. 

Definir e manter uma 
biblioteca de respostas e 
roteiro de ações de correção 
para problemas que os 
clientes possam perguntar. 

A fim de responder 
rapidamente ao cliente, cria-
se uma lista de problemas 
freqüentes com suas 
respostas para servir como 
base de consulta rápida. 

3 
Definir Contatos em 
Outras Áreas para 
Tratamento de 
Problemas. 

Definir as pessoas chave de 
outras áreas que deverão ser 
solicitas quando o cliente 
informar um problema crítico. 

Definir uma lista de contatos 
que tem o objetivo de 
aumentar a eficiência ao se 
acionar outras áreas para 
solucionar problemas. 

4 

Definir Parâmetros 
de Atendimento. 

Definir os parâmetros de 
atendimento, como tempo 
para atender, horário de 
atendimento, atendimento a 
clientes preferenciais, tempo 
de resposta e outros índices 
para atenção ao cliente. 

Padronizar o atendimento e 
medir a eficiência do 
mesmo. 

Tá tic o 

5 

Receber a 
solicitação e Fazer 
Cadastramento. 

Receber todas as solicitações 
de informações de ajuda dos 
clientes, fazer o cadastro da 
solicitação e fazer o primeiro 
atendimento.  

Manter um registro de todas 
as solicitações feitas ao 
SAC. Manter registro 
eletrônico do andamento 
das solicitações. 

6 

Responder a 
Solicitação ou Fazer 
Encaminhamento. 

Em base a biblioteca de 
respostas, fazer o 
atendimento ou encaminhar a 
solicitação à área 
competente.  

Responder efetivamente a 
todas as solicitações ou 
encaminhar os problemas 
críticos às áreas 
responsáveis. 

7 
Acompanhar 
Problemas 
Encaminhados. 

Com a ajuda do sistema, 
acompanhar os problemas ou 
as informações solicitadas 
até a resposta final. 

Acompanhar a solução do 
problema até a solução final. 
Manter registro de cada 
seguimento da solução. 

8 Responder sobre 
Problemas 
Encaminhados aos 
Clientes. 

Responder a todos os 
clientes sobre as solicitações 
feitas. 

Manter o cliente informado 
sobre a solução da 
solicitação, do todo ou de 
cada seguimento. 

O
pe

r
ac

io
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Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 14 – Desvios no processo “SAC” 

Ordem Etapa do Processo Resultados Ideais Resultados Possíveis Parte 
1 

Definir Lista de 
Problemas 
Comerciais e de 
Problemas Críticos. 

Obter uma lista eficiente 
de problemas para 
serem consultados. 

A lista de problemas deve 
ser abrangente o suficiente 
para abordar todo tipo de 
problema. A base de dados 
não é suficientemente 
abrangente. 

2 Definir Bibliotecas de 
Respostas e Ações 
para Problemas 
Críticos. 

Obter uma lista eficiente 
de soluções dos 
problemas que possam 
afetar os clientes. 

Em consequencia de ser 
insuficiente a base de 
dados de problemas, as 
respostas também o são. 

3 

Definir Contatos em 
Outras Áreas para 
Tratamento de 
Críticos. 

Obter uma lista de 
contatos eficientes de 
outras áreas que 
possam encaminhar a 
solução de problemas 
dos clientes. 

Lista definida a partir das 
sugestões das áreas. A 
definição foi feita de forma 
ineficiente. Os problemas 
não são resolvidos da 
forma esperada. 

4 

Definir Parâmetros 
do Atendimento. 

Definir os parâmetros 
que nortearão o 
comportamento da 
equipe quanto ao correto 
atendimento dos 
clientes. 

Os parâmetros foram 
definidos em base aos 
números de respostas 
dadas, sem considerar a 
qualidade das respostas. 

Tá
tic o 

5 

Receber a 
solicitação e Fazer 
Cadastramento. 

Cadastrar corretamente 
todas as solicitações dos 
clientes. Inserir todas as 
informações 
corretamente no 
sistema. Definir 
claramente o problema. 

O cadastramento é feito 
muito rapidamente. 
Perdem-se dados 
relevante, o que prejudica 
o atendimento. 

6 

Responder a 
Solicitação ou Fazer 
Encaminhamento. 

Responder a todas as 
solicitações dos clientes 
que estejam contidas na 
biblioteca de referencia 
ou encaminhar 
corretamente o problema 
à área de 
responsabilidade. 

As respostas simples são 
feitas, mas as mais 
complexas são parciais. 

7 

Acompanhar 
Problemas 
Encaminhados. 

Acompanhar todos os 
problemas 
encaminhados até a 
solução final. 

Devido ao volume de 
trabalho não são 
acompanhados 
convenientemente os 
problemas encaminhados. 

8 
Responder sobre 
Problemas 
Encaminhados aos 
Clientes. 

Responder corretamente 
a todos os clientes 
quando a solução estiver 
disponível. 

Devido ao volume de 
trabalho não são 
respondidos 
convenientemente os 
problemas encaminhados. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Quadro 15 – Análise do Comportamento da Equipe 

Ordem 
Etapa do 
Processo Resultados Possíveis 

Posicionamento da Equipe 
quanto à Etapa Parte 

1 
Definir Lista de 
Problemas 
Comerciais e de 
Problemas 
Críticos. 

A lista de problemas deve 
ser abrangente o suficiente 
para abordar todo tipo de 
problema. A base de dados 
não é suficientemente 
abrangente. 

A equipe não tem 
responsabilidade sobre o 
problema. Ela espera que 
seja resolvido de alguma 
forma. Ela solicita solução 
e espera. 

2 Definir 
Bibliotecas de 
Respostas e 
Ações para 
Problemas 
Críticos. 

Em consequencia de ser 
insuficiente a base de dados 
de problemas, as respostas 
também o são. 

A equipe não atende aos 
níveis de desempenho 
objetivados. Ela não tem 
ação. 

3 
Definir Contatos 
em Outras 
Áreas para 
Tratamento de 
Críticos. 

Lista definida a partir das 
sugestões das áreas. A 
definição foi feita de forma 
ineficiente. Os problemas 
não são resolvidos da forma 
esperada. 

A equipe não atende aos 
níveis de desempenho 
objetivados. Ela não tem 
ação. 

4 

Definir 
Parâmetros do 
Atendimento. 

Os parâmetros foram 
definidos em base ao 
número de respostas dadas, 
sem considerar a qualidade 
das respostas. 

A equipe não atende aos 
níveis de desempenho 
objetivados. Ela não tem 
ação. 

Tá
tic o 

5 

Receber a 
solicitação e 
Fazer 
Cadastramento. 

O cadastramento é feito 
muito rapidamente. Perdem-
se dados relevante, o que 
prejudica o atendimento. 

Devido à solicitção de 
produção a equipe não 
atende aos requisitos de 
qualidade de atendimento. 
Ela solicita correção, 
entretanto não é atendida. 

6 Responder a 
Solicitação ou 
Fazer 
Encaminhament
o. 

As respostas simples são 
feitas, mas as mais 
complexas são parciais. 

A equipe não tem ação. A 
biblioteca de respostas não 
atende às perguntas mais 
complexas. 

7 

Acompanhar 
Problemas 
Encaminhados. 

Devido ao volume de 
trabalho não são 
acompanhados 
convenientemente os 
problemas encaminhados. 

A equipe não tem ação. O 
volume de trabalho impede 
uma ação eficitente nesta 
etapa. 

8 Responder 
sobre 
Problemas 
Encaminhados 
aos Clientes. 

Devido ao volume de 
trabalho, os problemas 
encaminhados não são 
respondidos 
convenientemente  

A equipe não tem ação. O 
volume de trabalho impede 
uma ação eficitente de 
correção desta etapa. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fonte: Próprio Autor. 
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A função do SAC é o de receber as solicitações e reclamações dos clientes e 

dar uma resposta conveniente a todas elas. Nenhum cliente poderá ficar sem uma 

resposta adequada para sua solicitação. A fim de cumprir este objetivo , utilizam-se 

dois caminhos pré-definidos, um é o de manter um banco de dados de perguntas e 

respostas, como uma biblioteca de problemas e soluções, que quando um cliente 

solicita uma resposta, a primeira fonte a se consultar é justamente a esse banco de 

dados. Recorre-se a ele para fornecer uma resposta imediata à solicitação. Caso a 

resposta não atenda a solicitação do cliente, esta solicitação deve ser encaminhada 

à área pertinente ao problema para prover uma resposta (resposta ou ação) 

conveniente e em tempo hábil.  

 

Existem várias métricas de avaliação de desempenho da equipe, como 

número de atendimentos, número de respostas, satisfação dos clientes, prontidão à 

solicitação, gentileza no atendimento ao cliente , conhecimento da biblioteca de 

perguntas e respostas padronizadas, conhecimento das áreas responsáveis na 

empresa etc. 

 

A orientação organizacional cultural de valor para este processo é a de que o 

atendente é um servidor do cliente e de que este deve ser atendido com presteza e 

correção. Cumprir a este conceito de valor faz com que um atendente seja mantido 

em sua função. Esta orientação é clara para todos os atendentes, entretanto, eles 

dependem do sistema informatizado e também de outros departamentos para 

cumprirem seus objetivos, o  que nem sempre acontece.  

 

Os desvios acontecem principalmente quando o sistema não prove uma 

resposta à solicitação do cliente , quando provê uma resposta errada ou quando 

outra área da empresa é acionada e não responde de forma adequada. A cadeia de 

dependência tem que funcionar adequadamente para que a equipe do SAC atinja o 

alto desempenho.   

 

A equipe também não apresenta um comportamento comprometido com a 

procura da superação dos problemas. Ela apresenta a atitude de espera da solução. 

Os membros da equipe também não interagem para solucionar os problemas. 
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1.2. Análise da Formação e Mudanças das Equipes e Orientação Cultural 

de Valor 

 

Todas as equipes tinham a orientação de seguir o que foi determinado pelos 

superiores, elas não possuíam a liberdade de sugerirem mudanças nos processos 

ou na organização da equipe. A decisão de mudança era exclusiva dos superiores 

imediatos. 

 

Os superiores definiam quais eram as competências necessárias dos 

membros das equipes, apesar dos superiores terem a possibilidade de solicitar 

suporte ao departamento de recursos humanos, a decisão final quanto a este tema 

era exclusivamente deles. 

 

 A formação inicial das equipes, sem exceção, foi baseada na equipe possível 

de ser montada na ocasião do início das atividades e verifica-se que elas não se 

desenvolveram com o tempo, não buscaram as competências que necessitavam 

para executar um melhor trabalho e, muitas vezes, não sabiam exatamente as 

competências que necessitariam para possibilitar o alto desempenho. Assim, a 

equipe somente muda, ou mudou, quando o superior imediato definiu que nem 

sempre condiz com a necessidade da equipe para atingir o alto desempenho.  Não é 

feita uma análise por parte dos superiores para se saber qual seria o modelo ideal 

de equipe para se possibilitar o alto desempenho.  

 

Observou-se que a orientação cultural dos processos servia como modelador 

do pensar, do sentir e, por fim, do comportamento expressado pela equipe e 

orientava os seus membros em relação ao que valorizar e, portanto , definia a 

seqüência real das atividades a serem executadas por eles. Se a orientação cultural 

era a de que uma ação tinha valor, os membros das equipes passam a considerar 

correto executar aquela ação. A orientação cultural não pode ser considerada uma 

regra ou norma, porque ela não era exatamente explicitada pela organização, 

entretanto, ela existia e percebeu-se que exercia uma considerável influência sobre 

o comportamento dos membros das equipes. 
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CAPÍTULO III 

 

1. CONCLUSÕES 

 

1.1. Influência dos Processos Empresariais  no Desempenho das Equipes 

 

De acordo com o que foi observado na empresa estudada e que foi descrito 

neste trabalho, conclui-se que os processos empresariais de negócios abordados 

neste estudo realmente influenciavam na formação de equipes de alto desempenho  

e também no nível desempenho das equipes.  

 

Percebeu-se que as equipes estão “atreladas ou ligadas” aos processos aos 

quais elas estão envolvidas, ou seja, existia um laço de dependência entre a equipe 

e a seqüência de atividades, ações e insumos definidos e disponibilizados no 

processo. Essa dependência quase que obrigava a equipe a comportar-se dentro 

dos parâmetros pré-definidos nas etapas do processo. Quando uma etapa não 

estava corretamente definida ou apresentava falta de insumos tecnológicos, por 

exemplo, a equipe se ressentia disso e expressava em seu desempenho. 

 

Quando a parte tática não era convenientemente definida ou a parte 

operacional não possuía a devida coerência objetivo / ação / insumo, isso era 

transmitido à equipe, sempre em termos do que a equipe podia fazer e do que ela 

não podia fazer.  

 

Era o processo que definia também se as equipes poderiam corrigir os erros 

acontecidos em outras etapas. Em nenhum caso foi verificada uma etapa de 

correção de erros no processo, mas essa seria necessária a ser adotada, ou mesmo 

uma etapa que incluísse estudos para novos processos ou novos desenvolvimentos. 

Por exemplo, os mesmos funcionários que atendiam os clientes tinham que 

disponibilizar tempo para corrigir problemas no software de faturamento, sempre 

uma das atividades ficava prejudicada e, do mesmo modo, prejudicava o 

desempenho da equipe.   
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1.2.  Influência das Métricas de Desempenho e da Orientação Cultural no 

Desempenho das Equipes 

 

Além da influência dos processos empresariais no alto desempenho das 

equipes, foi percebido também, durante a pesquisa de campo, que a orientação 

cultural sobre o que tem valor na organização e de como era medido, premiado ou 

punido o desempenho das equipes, influenciavam no desenvolvimento do alto 

desempenho nas equipes. 

 

Em contato com os membros das equipes, eles expressaram que 

trabalhavam com mais força porque o esforço pessoal para atender determinada 

etapa era muito valorizado por uma determinada chefia, ou mesmo, que o 

envolvimento pessoal ou o trabalhado dedicado era o caminho para se obter 

sucesso profissional. O mesmo acontecia com o processo de medição, premiação e 

punição, sendo que a premiação mostrava-se especialmente motivadora para a 

obtenção do alto desempenho para equipes de mais alto nível de responsabilidade e 

a punição, era especialmente motivadora para equipes de mais baixo nível.  

 

Durante as pesquisas de campo, não foi percebido interesse da chefia direta 

na formação de equipes de alto desempenho, mas simplesmente, em processos que 

funcionassem. Quase que se eles intuíssem que obtendo um processo eficiente, 

também seria obtido o alto desempenho nas equipes.  

 

Outro ponto observado é o de que os chefes das equipes imprimiam seu 

próprio conjunto de valores e que as equipes apresentavam a tendência a 

“obedecer” esses valores. Esse conjunto de orientação de valores passava a 

funcionar como uma espécie de filtro de decisão, que se sobrepunha às orientações 

dos processos. O que o chefe definia como importante, que constituía basicamente o 

ambiente cultural do departamento e do processo em questão, se sobrepunha à 

orientação do processo. Isso quer dizer que, o ambiente organizacional cultural era 

orientado pelo chefe e esse ambiente exercia influência apreciável no desempenho 

das equipes. 
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1.3.  Esforço Individual Compensando Problemas nos Processos 

 

Um ponto importante percebido durante a pesquisa de campo foi o de que 

existiam alguns funcionários que estavam dispostos a atender aos objetivos, mesmo 

que os processos os impossibilitassem disso, mesmo que pessoalmente se 

prejudicassem ou que tivessem que ir contra a própria liderança. Depois de 

divulgado o objetivo, estes funcionários “especialmente comprometidos” adotavam o 

objetivo organizacional como um pessoal e passavam a tentar cumpri-los, mesmo 

que o processo estivesse com problemas. Eles geralmente compreendiam que o 

processo apresentava problemas, localizavam o problema e tentavam resolvê-los, 

envolvendo outros membros da equipe, entretanto, não recebiam a atenção 

necessária. Esses funcionários, geralmente mais comprometidos, tentavam corrigir o 

processo para que ele funcionasse melhor e os objetivos fossem atingidos.  

 

Outro importante fato notado na pesquisa de campo foi o de que, para 

compensar problemas nos processos ou a pouca atenção dada a eles, colocava-se 

funcionários “altamente motivados” para executar determinada etapa que estava 

com problema ou que não funcionava bem e esses funcionários tentavam suprir o 

problema através de um maior esforço pessoal. É o que acontecia com os 

atendentes do processo de telemarketing, que apesar dos problemas na lista de 

informações dos clientes, continuavam ligando e tentando executar a venda.    

 

Na maioria dos casos analisados, a iniciativa da correção das etapas 

problemáticas dos processos eram revistas por iniciativa pessoal destes funcionários 

“altamente comprometidos” e não pela equipe que trabalhava com o processo. Os 

componentes das equipes não estavam comprometidos com os processos ou com 

os outros membros da equipe, mas sim, e em maior escala, com a orientação 

cultural que a organização atribuía , como por exemplo, “o importante é o numero de 

clientes contatados” ou mesmo “o importante é ter um relacionamento pessoal com o 

cliente”. 
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1.4.  Nível de Desempenho das Equipes e dos Processos e o Sistema 

Compensatório de Desempenho e Trabalho. 

 

Um objetivo secundário deste estudo foi verificar se as equipes e os 

processos eram de alto ou baixo desempenho, ou seja, o nível de desempenho do 

conjunto: processo e equipe. Esse objetivo foi cumprido indiretamente com a 

aplicação do método de estudo utilizado. Para saber se existia a influência dos 

processos nas equipes foi necessário verificar como estavam constituídos os 

processos e como as equipes se comportavam em relação a eles e essa verificação 

respondeu indiretamente qual era o nível de desempenho, não propriamente 

indicando em uma escala, mas mostrando que não eram de alto nível.   

 

Nenhum dos processos analisados e das equipes envolvidas apresentaram 

alto desempenho, pois como se pode verificar nos quadros descritivas dos 

processos e das equipes, todos eles apresentaram problemas em suas estruturas, 

nos seus fluxos e insumos, comprometendo assim as suas consecuções. Entretanto, 

todos funcionavam, ou seja, todos eles cumpriam, em maior ou menor grau, os 

objetivos a que se propunham.     

 

Um fato interessante observado na empresa estudada a respeito do nível de 

desempenho dos processos e das equipes analisadas é o da acomodação da 

empresa ao nível de desempenho real. Os outros processos que faziam interface 

com os processos e equipes estudadas aparentavam uma “acomodação 

compensatória” ao nível de desempenho real e criavam etapas adicionais, não 

formais, a fim de possibilitar a consecução dos objetivos. Assim, quando uma equipe 

não apresentava o nível de desempenho real necessário, a equipe seguinte, que 

necessitava do produto em questão, “terminava”, refazia o trabalho ou mesmo 

executava uma etapa faltante, mesmo não sendo previsto em seu próprio processo 

de trabalho. Esse sistema compensatório de desempenho e tarefas possibilitava, em 

alguns casos, que o objetivo da organização fosse atingido. Ele era utilizado 

principalmente para que fosse possível ser compensada a falta de insumos e de 

pessoas em um determinado processo. Quase sempre o sistema compensatório era 

utilizado informalmente pela chefia.    
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2. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

2.1.  Considerações Finais 

 

1. Este estudo de caso teve como base uma empresa comum, com 

processos de trabalho e equipes formadas como a grande maioria das 

empresas brasileiras se formam: através do processo de tentativa e erro. 

Não se espera que as conclusões aqui obtidas sejam estendidas para 

outras empresas, mas de toda a forma, elas mostram, para este caso, que 

realmente existe a influência dos processos no desempenho das equipes.  

 

2. Para este caso, existe também pouca ou nenhuma preocupação por parte 

dos líderes de equipes de formarem equipes de alto desempenho e de 

que o tema cultura organizacional tem pouca relevância para eles e para a 

organização.  

 

3. O objetivo  deste estudo foi verificar se existe a influência da cultura 

organizacional no alto desempenho em equipes, entretanto este mesmo 

método de estudo pode ser utilizado para analisar processos e equipes 

com o objetivo de resolver problemas de eficiência e produtividade 

organizacional.  

 

4. Em uma pesquisa em que se utiliza a observação como meio de coleta de 

dados sempre pode ocorrer desvios relacionados às próprias crenças dos 

observados. Aqui se tentou isolar e eliminar a opinião do pesquisador 

através da contra prova do estrito comportamento observável, ou seja, 

sempre que se chegava a uma conclusão, tentava-se verificar se existia 

um comportamento observável que apoiava ou negava aquela conclusão.   
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2.2.  Recomendações para Novas Pesquisas 

 

Espera-se que este estudo seja continuado por outros pesquisadores e sobre 

este mesmo tema, poder-se-ia sugerir as seguintes pesquisas: 

 

1. A influência dos valores e crenças organizacionais no desempenho de 

indivíduos e grupos. 

2. A formação dos pressupostos básicos em organizações. 

3. A cultura organizacional e o desenvolvimento de habilidades e competências 

dos indivíduos e grupos. 

4. A análise situacional da cultura organizacional na empresa. 

5. Equipes de alto desempenho em ambientes de conflito e pressão. 

6. Características individuais que contribuem para o alto desempenho em 

equipes. 

7. O papel do líder para a formação do alto desempenho. 

8. A subcultura dos departamentos. 

9. Cultura organizacional implícita e explicita. 

10.  O mecanismo de adaptação à cultura organizacional. 

 

Esses são apenas alguns temas relacionados a presente pesquisa. Eles 

todos versam ou tem relação com o mecanismo da modelagem e da formação dos 

comportamentos que acontece dentro das organizações. Todos eles seguem a linha 

de pesquisa sobre a cultura organizacional, conformando o comportamento humano 

e sobre a cultura como grande formadora de valores e crenças e, portanto, de 

comportamentos. 

 

Espera-se que com outros pesquisadores esses temas possam ser 

profundamente estudados, com vias a fornecer respostas úteis e aplicáveis para as 

organizações a problemas conhecidos e diários de adaptação dos indivíduos ao 

meio em que trabalham para problemas de produtividade e eficiência e, por fim, para 

fazer com que as organizações construam ambientes mais humanos de trabalho.  
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Anexo 1 – Modelo Orientador da Coleta de Dados de Campo 

 

A. Sobre os Processos: 

a. Descrição dos processos empresariais. 

b. Análise das etapas dos processos e  de suas características.  

c. Análise dos objetivos das etapas dos processos.  

d. Desvios nas etapas dos processos. 

B. Sobre as Equipes: 

a. Comportamento e desempenho das equipes. 

b. Métricas de desempenho das equipes.  

c. Resultados e desvios nos resultados das equipes. 

C. Sobre a Cultural Organizacional: 

a. Verificação da orientação cultural da organização para os 

processos e para as equipes. 

D. Sobre a Relação entre Processo e Equipe: 

a. Relação entre objetivos, resultados reais das etapas dos processos 

e do comportamento das equipes. 

 

 

 

 

 

 

 


