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RESUMO

Este estudo busca evidenciar a necessidade de verificação constante dos processos internos de uma empresa, a fim de melhorar seu desempenho 
no mercado. Para gerar dados consistentes, o estudo foi desenvolvido na Empresa ABC, que é uma empresa de navegação, com uma história que 
começa em 1837, Salvador – BA. É uma das mais antigas empresas nacionais em atividade, que desde sua fundação, vem se transformando em 
um grupo sólido e diversificado, focado em prestação de serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres e hoje é uma das maiores 
operadoras integradas de serviços marítimos, portuários e de logística do país, e tem como principal foco três drivers de crescimento: o fluxo de 
comércio internacional, o setor de óleo e gás e a economia doméstica. Suas diferentes áreas de negócios, que atuam de forma sinérgica, 
abrangem 16 filiais, dezenas de operações de logística, dois terminais de contêineres, estaleiros e instalações físicas distribuídas por diversas 
capitais brasileiras. Com o objetivo de gerar relatórios internos que mostrem os pontos críticos em seus processos e determinar pontos de 
melhorias, o estudo buscou analisar e medir os processos no âmbito Financeiro de modo a viabilizar o ganho de produtividade e eficiência nos 
processos atingindo a estrutura ótima para a companhia em um momento pós-implantação do sistema ERP conhecido como SAP. O intuito de se 
estudar tais relações é como aperfeiçoar a forma de trabalhar, definir e implementar indicadores chaves de desempenho, eliminar redundâncias, 
centralizar atividades, identificar os processos mais caros e arriscados em termos de custos e fora das práticas de mercado. Para chegar a tais 
dados, foi realizada uma série de entrevistas com os colaboradores, utilizando-se de ferramentas da Qualidade, tais como: Diagrama de Pareto, 
Matriz Causa e Efeito, Seis Sigma e PDCA, além de métodos e tempos em relação à cronometria dos serviços executados e de mapeamento de 
processo utilizando ferramentas como o Visio e o Banco de Ideias. Contudo, a fim de trabalhar nas causas e efeitos monitorados, foi necessário 
criar e acompanhar Indicadores de Desempenho para cada processo dito como “defeituoso” além de, como forma de melhoria na eficiência dos 
processos, depois da implantação do Sistema SAP, também realizou-se benchmarking e um redesenho para os cenários antigos, de acordo com as 
propostas sugeridas pelos próprios colaboradores da Companhia. Após a verificação dos resultados, conclui-se a necessidade de criar planos de 
ação para cada departamento, e para uma melhor implementação, foram divididos em ações de curto, médio e longo prazo, sendo a curto prazo, 
planos de ação são os mesmos para todos os departamentos, pois envolvem os mesmos fatores: Treinamento para todo o pessoal, divulgação de 
Processos e Procedimentos e Indicadores de desempenho. Já a médio e longo prazo, muda de acordo com a necessidade do departamento. Em 
curto prazo, com a implementação dessas ações em médio prazo, podemos ver oportunidades de ganhos, evitando o desperdício. Para o Fiscal, 
com a centralização do CAP – contas a pagar - reduziu a Estrutura em R$ 400 mil/ano e reduziu as multas e juros em R$ 900 mil/ano. Para o 
Financeiro, com a centralização do CAR – contas a receber - reduziu a Estrutura em R$ 250 mil/ano. Para Suprimentos, com a redução da Central 
de Cadastro, reduziu-se a Estrutura em R$ 170 mil/ano. O total mensurado, contando todos os departamentos, é de R$ 1,72 mm/ano. Com os 
resultados observados, vemos que o objetivo do artigo foi atingido, uma vez que o procedimento interno estruturado de melhorias alcançou a 
redução de custos em diversos setores, meta estabelecida inicialmente pela empresa.
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