
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

Análise de um Caso de Implantação de um SAD: tendo em vista 
estratégia, indicadores de desempenho e funcionalidade da ferramenta. 

Giuliano Marodin (UFRGS/PPGEP) zmarodin@terra.com.br 
Carlos Alberto Cristofari Jr. (UFRGS/PPGEP) cristofarijr@yahoo.com.br 

Claudio Müller (UFRGS/PPGEP) cmuller@producao.ufrgs.br 

 

Resumo: A informação tornou-se um fator importante manter e desenvolver vantagens 
competitivas necessárias para sucesso das organizações. Entretanto, os elementos que conduzem 
a informação sobre qual o rumo de suas decisões até a base da empresa e aos gestores sobre o 
impacto de tais decisões tornam-se cada vez mais complexos. Este caminho inicia por ser 
estruturado a partir de um foco estratégico, passando por um contexto de avaliação de 
desempenho adequado, visando o gerenciamento de processos. Como resultado deste fluxo de 
informações, torna-se evidente que o desenvolvimento do sistema que apóia os processos de 
tomada decisão deve abranger todos estes elementos. Neste contexto, o presente artigo tem  
como objetivo analisar um processo de implantação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD em 
uma empresal, tendo em vista os elementos relacionados à estratégia, à estrutura de avaliação 
de desempenho e à funcionalidade da ferramenta. Em linhas gerais, pode-se concluir que o 
mapeamento de processos mostrou-se  uma ferramenta de apoio importante em implantação de 
SAD. Entretanto, o caso analisado pecou em não enfatizar as questões estratégicas e utilizar 
indicadores mínimos de avaliação de desempenho. 
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1. Introdução 

A complexidade formada pela intensidade de relações entre os diversos atores que 
formam um cenário competitivo, criou um mundo cada vez menos estático transformando a 
dinâmica de mudança em rotina. Aspectos que no passado diferenciaram empresas vencedoras e 
perdedoras são premissas básicas da atual competitividade mercadológica. Os clientes elevam-se 
a um pedestal no topo da cadeia produtiva, orquestrando a adequação das organizações e dos seus 
processos produtivos à luz de sua realidade.  

  A estratégia tem papel importante neste processo de adaptação, pois ela é quem analisa 
um ambiente de negócio, fixa objetivos e elabora planos para alcançá-los. Entretanto, a maneira 
como a empresa deve ser conduzida em direção a sua estratégia passa pelo gerenciamento de 
processos, que acompanha os motores da empresa, padroniza e propõe melhorias. Para medir a 
distância entre desejado e a posição atual, a medição de desempenho indica e baliza os processos 
da empresa (MULLER, 2003). 

 A difusão de tecnologias de informação viabilizou ações corretivas no rumo que a 
organização está tomando. A grande vantagem desta difusão é que as correções podem ser feitas 
o mais rápido e da melhor maneira possível (HAMMER; CHAMPY, 1994). Ainda, os processos 
gerenciais têm como suporte sistemas ligados aos indicadores dos processos empresariais. Estes 
sistemas devem trazer informações precisas no tempo hábil para tomar ações corretivas. Tendo 
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como objetivo principal auxiliar o processo de tomada de decisão, os Sistemas de Apoio à 
Decisão (SAD) se propõe a solucionar estas questões. 

 Em linhas gerais, os SADs convertem em gráficos, tendências ou relatórios os dados 
referentes aos processos da empresa ( BHATT; ZAVERI, 2002). Estes sistemas propiciam grande 
influência na harmonia entre o planejado e o executado, pois informam ao responsável pelo 
processo o que está errado.   

 A partir do entendimento da complexidade de desenvolver ferramentas para suportar a 
tomada de decisão nos processos gerenciais, pode-se concluir que esta questão envolve aspectos 
ligados à estratégia da empresa, à avaliação de desempenho, à gestão de processos e a sistemas de 
informação apropriados. Inserido neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar 
o processo de implantação de um Sistema de Apoio à Decisão em uma empresa da construção 
civil, tendo em vista os elementos relacionados à estratégia, à estrutura de avaliação de 
desempenho e à funcionalidade da ferramenta. 

 O artigo inicia com uma revisão de conceitos de estratégia, processos, avaliação de 
desempenho e SAD. Na sessão três, é apresentada a empresa objeto do estudo do artigo e a sessão 
quatro refere-se à implantação do SAD. Em seguida, na sessão cinco, é analisado o processo de 
implantação e na sessão seis são feitas as sugestões de melhorias. Para finalizar, a sessão sete 
contém a conclusão deste artigo. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Foco Estratégico 

 A estratégia consiste em analisar um cenário competitivo e observar oportunidades. 
Devem ser analisadas as interações sócio-políticas da empresa com o ambiente de negócio. Deve 
ser avaliado o posicionamento no segmento alvo, em relação aos clientes, fornecedores e ainda 
averiguar a capacidade e intensidade dos concorrentes. Além da análise externa, realiza-se a 
análise interna. Questiona-se a capacidade operacional da empresa em relação aos recursos 
(financeiros, humanos e tecnológicos).  

 Depois de analisar o cenário competitivo, observam-se oportunidades dentro e fora da 
empresa. As oportunidades são desdobradas em objetivos ou metas viáveis considerando os 
princípios e valores organizacionais dando origem ao planejamento estratégico. 

 O PE não consiste em adivinhar o futuro, mas traçar objetivos e propor ações para 
alcançá-los (MULLER, 2003). O principal objetivo do PE é alinhar seus recursos financeiros, 
humanos e tecnológicos ao longo de metas bem definidas. 

 Para Mintzberg (1990) um PE deve conter: 

• Missão: são visões do que a organização pretende fazer; 

• Objetivos: são medidas de performance para cada alvo projetada pela organização; 

• Estratégia: são enfoques que serão utilizados para obter os objetivos; 

• Planos: são roteiros detalhados da direção e curso que a organização tem intenção de 
seguir na condução das atividades para cumprir os objetivos; 
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 O PE aborda um balanceamento entre eficiência do sistema produtivo, alta qualidade e 
baixo preço dos produtos oferecidos. Esse balanceamento tem objetivo de garantir lucro e gerar 
vantagens dentro do cenário competitivo (PORTER, 1996). Essas vantagens competitivas têm 
relação com a habilidade da empresa de ser flexível e responder prontamente às mudanças de 
mercado. 

 Os objetivos e metas da empresa são desdobrados em nível de processo. Os processos 
empresariais são norteados pela estratégia conduzindo a empresa onde deve chegar. Para saber se 
a empresa está perto de sua meta, o PE sugere um conjunto de indicadores a fim de balizar os 
processos internos e fornecer um feedback (MULLER, 2003). 

 A informação tem um papel muito importante no estabelecimento da estratégia e sua 
comunicação. Além de informações internas provenientes do sistema de avaliação de 
desempenho e outras fontes internas, a estratégia deve considerar fatores externos políticos e 
econômicos. A forma como a empresa busca e analisa as informações é crucial para gerar e 
manter vantagens competitivas.  

  

2.2 Organização, Conjunto de Processos 

 Hammer e Champy (1994) afirmam que os processos são constituídos por um grupo de 
atividades organizadas de forma lógica visando agregar valor a um bem ou serviço. Para 
Harrington (1993), processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega valor 
gerando uma saída (output). 

As empresas são grande coleções de processos sendo que todo o trabalho importante na 
empresa faz parte de algum processo (GONÇALVES, 2000). Ou seja, não existe produtos ou 
serviços oferecidos por uma empresa sem um processo empresarial. 

 Para disponibilizar um bem ou serviço, a empresa deve processar informações e materiais 
utilizando seus recursos (pessoas, procedimentos e tecnologia) em processos empresariais. Esses 
processos têm características interfuncionais e interpessoais. Para serem executados, transpõem 
as barreiras setoriais e passam por muitas pessoas requerendo uma intensa atividade de gestão. 

 A gestão empresarial depende do gerenciamento eficaz destes processos (GP). O GP é um 
conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para monitorar e realizar melhorias nos processo 
empresariais (RUMMLER; BRACHE, 1994). Para Harrington (1993), essas técnicas têm 
objetivo de aumentar a confiabilidade dos processos, reduzir o tempo de resposta, reduzir custos, 
reduzir estoques, melhorar a capacidade de produção, aumentar a participação no mercado, 
aumentar a satisfação dos clientes, melhorar o moral do pessoal, aumentar os lucros e reduzir a 
burocracia. 

 A tomada de decisão nos processo de gerenciamento tem sua dificuldade aumentada pelas 
características multifuncionais dos processos empresariais. Acompanhar e otimizar os processos, 
gerenciar funções e responder prontamente às variações externas tornam crítica a atividade do 
decisor.  

  Pensando nestas dificuldades, no planejamento estratégico deve-se propor um conjunto 
de medidas de modo a traduzir os objetivos da organização ao nível de processo. 
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2.3 Avaliação de Desempenho  

 O planejamento estratégico da empresa traça os objetivos e descreve como alcançá-los. O 
gerenciamento de processos monitora e propõe melhorias nos processos empresariais. Para 
garantir a eficiência e eficácia do gerenciamento, o planejamento deve propor um conjunto de 
indicadores de desempenho de modo a desdobrar a estratégia empresarial nos seus processos. 

 Um sistema de avaliação de desempenho tem por objetivo garantir a harmonia entre o 
planejado e o executado mostrando para a empresa se ela está atingindo suas metas. Os sistemas 
de controle têm a função de identificar as alterações ambientais de negócio e adaptar a 
organização a elas (MULLER, 2003). Os sistemas de controle devem espelhar os objetivos 
organizacionais e assim formar um sistema de avaliação. A operacionalização do sistema de 
avaliação se dá através de indicadores e está incorporada nas funções administrativas de controle 
operacional e planejamento estratégico. Um indicador deve ser uma forma objetiva de medir a 
situação real confrontando com uma situação padrão previamente estabelecido. Eles podem ser 
introduzidos dentro do processo, indicadores de processo, ou no final de cada processo, 
indicadores de resultado. 

 Para Hronec (1994) as medidas de desempenho são como sinais vitais de organização, 
responsáveis por informar como ela está no que diz respeito ao alcance dos seus objetivos 
provenientes da missão da empresa.  

 O importante na avaliação é sistematizar a medição de desempenho. A questão se tornou 
tão importante que não se pode pensar em gerenciar uma organização sem um processo 
sistemático de avaliação de desempenho. Nas últimas décadas, muitos estudiosos e organizações 
esforçaram-se para propor seu modelo de sistematização de medição de desempenho, 
resumidamente apresentados na Figura 1. Como o objetivo deste trabalho não é discutir os 
modelos de avaliação, eles não serão abordados profundamente. 

Modelo Principais Características Bibliografias 

TOC Medidas simples de desempenho: se a empresa está ou não atingindo a meta de 
ganhar dinheiro. 

Goldratt e Fox, 
1992. 

TQM Sistemática de determinação de índices de controle e de verificação para todos 
os níveis da organização visando a melhoria continua dos processos. 

Campos, 1992, 
1993, 1996. 

BSC 
Relação de causa e efeito entre indicadores de desempenhos desdobrados da 
estratégia adotada. O sistema tem uma estrutura balanceada de perspectivas: 
Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. 

Kaplan e 
Norton, 1997, 
2001. 

PNQ 
Fundamentado em Critérios de Excelência do Desempenho que servem para 
diagnóstico do sistema de gestão de desempenho. Esses critérios são avaliados 
periodicamente e atualizados. 

FPNQ, 1994, 
2001, 2002. 

Rummler 
e Brache 

São apresentadas nove variáveis do desempenho: 3 para cada um dos três níveis 
e três necessidades: Objetivo, Projeto e Gerenciamento. Os três níveis são: 
Organização; Processo; e Trabalhador/Executor. A melhoria é contínua. 

Rummler e 
Brache, 1994. 

FIGURA 1 - Comparativo entre os principais modelos de avaliação de desempenho . 

2.4 Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) 

 Freitas et al. (1995) afirma que o processo de tomada de decisão dentro de uma 
organização é sempre preocupante em função principalmente da sua abrangência e repercussão 
em longo e médio prazo. Sendo assim, Clericuzi et al. (2006) complementam dizendo que a 
necessidade de informações eficazes faz com que as organizações busquem ferramentas de 
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suporte à decisão para manipular suas informações e lutarem com melhores chances de 
realizarem seus objetivos. 

 Os sistemas de apoio à decisão (SAD) são sistemas interativos computadorizados 
desenvolvidos para ajudar os decisores a utilizarem informações internas e externas disponíveis 
para identificar e resolver problemas de modo a tomar decisões (SANTOS, 2001). Bhatt e Zaveri 
(2002) informam que esses sistemas interativos facilitam e aceitam um grande número de dados e 
métodos e os convertem em comparações significativas, em gráficos e em tendências que podem 
facilitar e melhorar o processo de tomada de decisão. Os SADs não são relevantes apenas para os 
gerentes e decisões estratégicas, são apropriados para todas as decisões semi ou não estruturadas 
onde as informações são ingredientes chave para a tomada de decisão(CLERICUZI et al., 2006). 

 Para Bhatt e Zaveri (2002), os SADs ajudam no monitoramento do processo de tomada de 
decisão alertando os usuários de incompatibilidades assumidas, favorecendo decisões 
contextualizadas. Adicionalmente, o SAD pode ajudar na monitoração e acompanhamento da 
performance da organização baseado em seus objetivos e metas definidos no planejamento 
estratégico. 

 Em resumo, o planejamento estratégico define os objetivos e metas da organização e 
delineia ações para que sejam realizados. O gerenciamento acompanha a implantação da 
estratégia e propõe melhorias e adaptações para garantir o sucesso da estratégia. A aproximação 
entre os dois processos é feito pelo sistema de avaliação de desempenho que fornece o feedback 
subsidiando o PE com observações de oportunidades e o GP informando o que é necessário 
melhorar.  

 O resultado desta inter-relação torna mais complicado o processo de tomada de decisão, 
pois o fluxo de informações internas devem ser confrontados com o fluxo de informações 
externas para efetuar a decisão. Os SADs têm a sua maior aplicação em diminuir a subjetividade 
e o caráter a intuitivo do processo de tomada de decisão (AUDY et al., 1999).  

 

3. O Estudo de Caso ABC Engenharia 

3.1 Caracterização da empresa 

 A empresa analisada, chamada de ABC, foi fundada em 1982 e está sediada em Porto 
Alegre. Ao longo dos anos a empresa cresceu, atingindo no ano de 2006 um total de 200 
empregados diretos e um faturamento anual médio de R$ 10 Milhões. Apesar disto, o seu foco 
inicial foi mantido, o de prestar serviços de construção civil pesada, apesar de ocasionalmente 
realizar demais obras de construção civil.  

 O mercado de construção civil pesado caracteriza-se, na sua maioria, por terraplanagem, 
pavimentação de estradas de rodagem e saneamento. Estas obras costumam ser licitadas por 
órgãos públicos ou empresas consorciadas que administram estradas, as chamadas empresas de 
pedágio. Sendo assim, a empresa detém maior atenção à área jurídica, para abertura de 
concorrência em licitações do que em áreas de marketing e vendas, pois não necessita buscar ou 
desenvolver clientes. Outro foco importante da ABC é o setor de planejamento, pois em projetos 
de grande porte este se torna fundamental. 

Em relação à mão de obra, é necessário menor volume do que outros ramos da construção 
civil, pois se faz o uso intenso de maquinário pesado. Os recursos destinados a suprimentos e à 
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manutenção de equipamentos superam e muito aos destinados à mão de obra. Apesar disto, a 
empresa utiliza constantemente trabalhadores terceirizados para lidar com flutuações de demanda 
de trabalho, sendo estes chamados de subempreiteiros.  
 

3.2 Macroprocesso na ABC 

O processo, em linhas gerais, pode ser explicado da seguinte forma, inicia-se pelo cliente 
(empresas públicas ou consorciadas) abrindo uma licitação de serviço. Então, a área jurídica 
encaminha a licitação ao planejamento para este realizar um orçamento dos custos e do retorno 
esperado da obra. Se esta proposta for apontada como rentável, ela é encaminhada para a 
concorrência e licitação. Inicia-se o processo de planejamento detalhado de recursos do projeto, 
com especificações de máquinas e materiais necessários, caso o projeto da ABC seja ganhador da 
licitação. 

Ao início da obra, a produção passa para compras a previsão de longo prazo das 
necessidades de materiais e subempreiteiros, de acordo com o planejamento feito anteriormente, 
e as necessidades a curto prazo para a operacionalização do projeto. Além disto, no caso de 
máquinas e equipamentos, é feita uma previsão em separado, pois estes são gerenciados pelo 
setor de manutenção. Com uma periodicidade mensal, é feita a medição de clientes, ou seja, os 
clientes medem em conjunto com a ABC, o quanto do contrato foi realizado naquele período de 
tempo. A partir deste ponto, os clientes estarão aptos a realizar o pagamento, seguindo o processo 
ao setor de cobrança e pagamento. Da mesma forma, o serviço prestado a ABC pelos 
subempreiteiros é medido e pago para estes fornecedores. O Macroprocesso descrito pode ser 
visto na Figura 2. 

INFLUÊNCIAS EXTERNAS
Politicas Públicas e Ambiente Político

Licitação

Produção

INSUMOS:
Empreiteros,

Materiais,
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Recursos 
Humanos

CLIENTE
Orgãos Públicos, 

Empresas 

CONCORRÊNCIA
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FIGURA 2 - Macroprocesso da ABC 

 Quanto à estratégia, a empresa não apresenta um Planejamento Estratégico definido, 
entretanto, em relação à identidade organizacional, levantou-se a Missão, os Objetivos e os 
Planos estruturados da seguinte forma: 
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• Missão: buscar excelência em oferecer produtos de qualidade em construção de obras 
civis, terraplanagem e pavimentação de estradas de rodagem, saneamento e concessão 
de serviços públicos, com tecnologia apropriada e custos compatíveis. 

• Objetivos: prover produtos de qualidade através da aplicação de tecnologia apropriada 
e da obtenção de uma melhor relação entre custo benefícios para os seus clientes. 

• Estratégias e Planos: controlar a qualidade; otimizar a utilização dos recursos (RH, 
Materiais e Equipamentos); planejar de modo eficiente à execução das obras. 

 

4. A Implantação do SAD 

 No decorrer da última década, a empresa ABC passou por um processo de forte 
crescimento, onde o número de obras e o de funcionários apresentou uma expressiva alta. Em 
conseqüência, afloraram dificuldades de gestão destes recursos, tornando esta tarefa cada vez 
mais complexa e desgastante. 

 No início de 2005, a direção chegou à conclusão de que um simples sistema de gestão de 
operações não era suficiente para administrar a empresa, era necessário adotar métodos mais 
desenvolvidos de gestão. A empresa percebeu, então, que precisava de um sistema que 
controlasse melhor os seus processos e a utilização de seus recursos. 

A partir desta constatação, a ABC foi buscar uma empresa de consultoria para 
desenvolver este trabalho. Na primeira reunião com os consultores foram levantados os seguintes 
motivos principais para a implantação de um Sistema de Apoio a Decisão: 

• Ausência de controles estruturados e confiáveis sobre os processos, 

• Ausência de controles econômico-financeiros, 

• Ausência de indicadores de desempenho de processos operacionais, 

• Excesso de informações não estruturadas. 

O resultado era um período excessivo de espera para reunir todas as informações 
necessárias para se efetuar a tomada de decisão. 

 A implantação do SAD foi realizada em duas fases distintas. Na primeira fase foram 
definidos os parâmetros de implantação, na segunda fase foram feitas às integrações entre 
sistemas e testes. As duas fases serão apresentadas a seguir. 

Na primeira fase foram definidos os requisitos críticos dos processos e os principais 
elementos que o sistema deveria abordar. Em conseqüência, foram levantados os controles 
necessários para obtenção de tais indicadores. O resultado desta definição foram os requisitos 
ideais de controle de processos. 

 De uma forma simplificada e inicial, os indicadores levantados tiveram uma ênfase maior 
em propiciar um controle dos processos, mas, ao mesmo tempo, seguem o mesmo foco dado pela 
estratégia da empresa vista anteriormente. Os indicadores principais foram: 

• Resultado por obra – que relaciona o total de despesas no período com o total de receitas 
de cada obra. 
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• Total de despesas realizado / total de despesas previstas no orçamento – que relaciona o 
planejamento de despesas realizado antes de iniciar a obra com as despesas efetivamente 
realizadas. 

A fase 2 caracteriza-se pela realização de tarefas técnicas ligadas à implantação do SAD. 
Iniciando pela análise de projeto do sistema de informações, uma parte importante desta etapa 
foram as definições acerca da maneira que seriam feitas as integrações das Bases de Dados. 
Como o sistema de gestão foi desenvolvido por uma empresa terceira, esta foi incluída no 
processo de integração.  

O sistema implantado foi baseado em Bancos de Dados (BD) apropriados para o controle 
de indicadores e informações gerenciais. Os dados retirados do BD do sistema de gestão seriam 
reorganizados de uma forma que se adaptassem às necessidades da ABC, conforme os 
indicadores de gestão definidos anteriormente. A próxima etapa foi o desenvolvimento das 
interfaces de consulta aos usuários, a partir da identificação dos requisitos básicos de cada um 
destes.  

Em seguida, foi feita a prototipagem, onde foi apresentado um modelo à diretoria. Com o 
modelo aceito, foram iniciados os testes funcionais e de integração de sistemas. A seqüência de 
testes iniciou com o grupo de desenvolvimento e, após algumas semanas, passou a ser validado 
com os próprios usuários do sistema. 

 

4.1. Funcionamento do SAD 

O funcionamento do SAD ocorre de acordo com os dois indicadores principais em 
paralelo. O primeiro diz respeito ao indicador de Resultado por Obra, onde, a partir de um 
comando no SAD, os dados de diferentes BD são montados para que o resultado seja o total de 
despesas de uma obra, agrupado por Natureza dos recursos, subtraído do total de receitas medidas 
a faturar. As despesas em insumos são referentes a Recursos Humanos, subempreiteiros e 
matérias primas. 

Para o segundo indicador de desempenho, Total de despesas realizado / Total de despesas 
previstas no orçamento, o total de despesas de uma obra é subtraído do total de despesas previstas 
no planejamento e orçamento que foi feito antes da obra iniciar. Para obras que ultrapassem o 
período de um ano, a empresa definiu que seriam feitas revisões semestrais no projeto, para 
ajustar as mudanças ocorridas. 

Em resumo, o sistema permite o monitoramento do projeto mês a mês, e o planejamento 
dos gastos para um período de médio e curto prazo. Além disto, é possível verificar e ajustar 
possíveis erros de planejamento, para que estes não sejam cometidos em um próximo projeto. 

 

4.2. Problemas enfrentados ao início do uso do sistema 

Os dados que compõem os indicadores do SAD baseavam-se em informações 
provenientes de processos operacionais. Neste caso, os indicadores eram formados tanto 
informações sobre o planejamento e orçamentação, como de despesas em recursos e de receitas a 
faturar. 
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O principal problema enfrentado foi o tempo elevado que estas informações eram 
colocadas no sistema. Assim, apesar da integração e da interface ter funcionado corretamente, os 
indicadores apresentados continham apenas informações sobre o resultado com dois meses de 
defasagem.  

O resultado era que a direção continuava sem as informações necessárias para o controle 
dos processos e para a tomada de decisão. A partir daí, foi iniciado um segundo projeto, com 
intuito de verificar a fonte de tais discrepâncias.  

 

4.3 Validação do SAD 

 Em virtude destas questões, a continuidade do trabalho foi um processo de validação do 
SAD, com intuito de identificar a fonte dos problemas de defasagem da informação e tomar 
medidas corretivas. Esta etapa foi dividida em duas partes, a fase de diagnóstico de problemas, 
onde foram mapeados os processos ligados ao SAD, e a segunda fase, onde foram corrigidos os 
problemas. 

 A primeira fase do processo de validação foi iniciada com a identificação e mapeamento 
dos processos que supriam o SAD de informações. Assim, os processos foram separados em 
quatro processos principais, sendo que o processo de Suprimentos divide-se em três 
subprocessos. 

No primeiro processo, de Orçamento e Planejamento, é onde se inicia o projeto, a partir 
da abertura de uma licitação, o orçamento comercial para a concorrência de uma licitação. Além 
disto, depois do início da obra, caso esta seja de um período superior a um ano, deverão ser feitas 
as revisões no orçamento. O segundo processo refere-se à gestão de Suprimentos e é dividido em 
subprocessos de Materiais, Recursos Humanos e Subempreiteiros. O subprocesso de Materiais 
refere-se a todos os insumos necessários para a realização da obra, sendo que, operacionalmente, 
a obra possui um caixa para compras de baixo valor. O subprocesso de Recursos Humanos diz 
respeito à operacionalização da folha de pagamento e difere-se do subprocesso de 
subempreiteiros, que é feito para o pagamento de terceiro que realizam trabalho nas obras. O 
processo de controle de receitas é responsável pela medição dos serviços a serem faturados contra 
o cliente em um período de tempo. Este se refere ao total de receitas previstas em cada obra, 
assim, fundamental para o indicador de resultado previsto no SAD. Para finalizar, o processo de 
Controle Financeiro por Obra recebe as informações de todos os processos anteriormente 
descritos para realizar o indicador de Resultado por obra, através do cruzamento das informações 
no sistema, conforme Figura 3 contida na página seguinte.  

Após mapeamento inicial dos processos foi realizada uma análise de possibilidades de 
melhoria através a implementação de processos adicionais via sistema, visando agilidade e 
confiabilidade. Outra perspectiva, não menos importante na análise, foi a definição de pontos de 
controle tendo como objetivo preservar a integridade de dados. A partir desta, conclui-se que 
seriam realizadas as seguintes melhorias de processos: 

• Processo Orçamento: repassar atividades de planejamento e instituir controle sobre o 
planejamento e a revisão periódica deste.  

• Subprocesso Materiais: implantar rotinas de compra de material e controle junto a 
obra (para compras abaixo de um certo valor), facilitando o trabalho de contabilização de 
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custos de materiais e o processo de aprovação de Pedidos de Compras. Estabelecer pontos de 
controle no processo. 

• Subprocesso RH: integrar módulo de folha de pagamento a contabilidade para não 
necessitar re-digitação de informações. Estabelecer pontos de controle no processo. 

 

Processo Subprocesso Entrada Escopo Saída Responsável 

Orçamento   Tomada de preço Orçamentação e 
planejamento 

Orçamento mensal 
integrado 

Gerência 

Materiais Requisição de material Compra e registro de 
materiais 

Custos de 
materiais 

Compras 

Recursos 
Humanos 

Requisição de pessoal Contratação e controle 
de RH 

Custo de RH 
incorrido 

Gerência Gestão de 
Suprimentos 

Sub-
empreiteiros 

Requisição de contrato Contratação e controle 
de contratos 

Custo de serviço 
incorrido 

Gerência 

Controle de 
Receitas 

  Serviço prestado Controle de serviços 
medidos a faturar 

Receita realizada Gerência 

Controle 
Financeiro 

 Relatórios de 
orçamento 
/suprimentos/ receitas 

Controle financeiro de 
orçado realizado 

Resultado por obra Diretoria 

FIGURA 3 - Resumo Processos ABC   

5. Análises e Considerações 

 Em uma análise mais detalhada do processo de implantação de SAD, percebe-se que este 
teve como foco principal controle dos processos. Este objetivo é de importância vital para o 
gerenciamento da empresa, mas o projeto deveria ter enfatizado mais os aspectos estratégicos. 
Além disto, o sistema realizou apenas uma abordagem majoritariamente financeira, não levando 
em conta outros possíveis aspectos ou perspectivas, como os defendidos por modelos de 
avaliação de desempenho. 

 Levando em consideração a metodologia aplicada, a implantação não previa inicialmente 
o mapeamento dos processos, tanto que foi colocado em funcionamento sem este. O resultado foi 
um atraso maior na implantação, pois este mapeamento só foi iniciado quando se percebeu 
problemas nos processos que alimentavam o SAD. Fica evidente que é necessário o entendimento 
total dos processos antes da implantação de um sistema, para tornar mais eficiente esta 
implantação e correção de erros decorrentes. 

 Por outro lado, a implantação trouxe alguns benefícios para a organização, como por 
exemplo, serviu para iniciar uma cultura de medição de desempenho. Além disto, mostrou a real 
necessidade de entendimento e mapeamento dos processos internos da empresa, criando assim, 
um ambiente favorável para a possível implantação de modelos de avaliação de desempenho mais 
estruturados. 

 Em linhas gerais, pode-se afirmar que a implantação do sistema proporcionou à empresa a 
ferramenta de gerenciamento de processos e avaliação de desempenho que esta estava 
necessitando no momento, e ainda sim, proporcionou uma melhoria em alguns dos seus 
processos-chave. 
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6. Sugestões de Melhorias 

 Como sugestão, a empresa pode se beneficiar se expandir sua visão estratégica e passar a 
abordar fatores externos à organização, através de uma reestruturação da visão e missão para que 
fatores como clientes, fornecedores, concorrentes, políticos e econômicos sejam contemplados 
pela estratégia. Pelo grau de complexidade de uma abrangência externa e interna, a sugere-se que 
a ABC invista em um sistema balanceado de indicadores financeiros e não financeiros. Em 
decorrência do aumento do fluxo de informação, a empresa poderá optar por um sistema de 
medição mais estruturado.  

O Modelo de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, apresenta-se como melhor 
opção, sendo composto de um conjunto de indicadores que fundamentam os critérios de 
excelência. Conforme a Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ, 2006), o Modelo de 
Excelência aborda 12 fundamentos de excelência que servem de referencial para sete critérios de 
excelência de desempenho. Ao implementar o Modelo de Excelência do PNQ a empresa pode 
auto-avaliar-se com base nos critérios de excelência. Com a avaliação a empresa deve entender os 
requisitos para a excelência do desempenho e entender a inter-relação entre diversos 
componentes internos e externos à empresa. A avaliação proposta pelo Modelo de Excelência é 
baseada em pontuações, onde a empresa pode identificar e entender seus pontos fortes e 
oportunidades de inovação. Ainda, promover a cooperação dos setores, processos e pessoas 
envolvidos no sistema produtivo da empresa. 

 Somente uma ressalva deve ser feita em relação à implantação do PNQ. Para implantar o 
Modelo de Gerenciamento do PNQ, a empresa deve ter a estratégia alinhada com a missão e 
visão declarada pela empresa. Se não houver esse alinhamento corre-se o risco de medir 
processos que não são relevantes para a realização dos planos da empresa, desviando a sua 
atenção. Essa situação tem efeitos negativos e por isso devem ser cuidadosamente planejados. 

  

7. Conclusão 

 Para enfrentar o turbulento cenário competitivo ao qual as empresas estão inseridas, 
destacam-se alguns elementos importantes na sobrevivência das organizações. Pode-se elencar o 
primeiro deles como sendo a estratégia, responsável por analisar um ambiente de negócio, fixar 
objetivos e traçar planos para realizá-los. A segunda é o gerenciamento, elemento que coordena e 
conduz a empresa através dos planos elaborados para se alcançar o mercado desejado. No intuito 
de alinhar o planejado ao executado emerge o sistema de avaliação de desempenho, que deve 
informar a organização como está a implantação da estratégia em nível de processos. A interação 
entre esses três elementos abrange o fluxo de informação vital na empresa. A rapidez e a acurácia 
das informações provindas do sistema de avaliação do desempenho são importantes para os 
decisores, pois com base nestas que serão tomadas as decisões que impactam por toda a 
organização e que poderão ser fonte de vantagem competitiva. Os Sistemas de Apoio à Decisão 
tem por objetivo fornecer as informações de apoio necessário ao decisor realizar suas decisões 
contextualizadas. 

 Neste cenário, a proposta deste trabalho foi avaliar a implantação de um sistema de apoio 
à decisão em uma empresa de construção civil. O trabalho seguiu por uma descrição do processo 
de implantação, as definições primordiais, etapas do projeto e funcionamento. Após, foram 
relatados os principais problemas relativos ao sistema. Em uma segunda parte foram realizados 
os mapeamentos de processos e correção das falhas no projeto.   
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 Uma das principais questões levantadas neste artigo abrange a visão de que a implantação 
de SAD deveria ter sido mais focada na estratégia da empresa, fato este comum em projetos desta 
natureza. Outro ponto analisado foram os indicadores utilizados, no caso a empresa deveria 
buscar um modelo de avaliação de desempenho mais estruturado para aprimorar seus 
mecanismos de gestão. Existem vários modelos de AD, e no caso da empresa em questão, seria 
interessante adotar o Modelo de Excelência do PNQ, pois esse é composto de um conjunto de 
critérios de excelência sugeridos pela FPNQ servindo de base para uma auto-avliação e 
benchmarking. Essa avaliação tem um efeito positivo, pois introduz uma cultura de medição e 
análise dos seus processos, e facilita a identificação das ameaças e oportunidades da empresa. 

 Para concluir a análise deste artigo, aponta-se para o fato de que a implantação analisada 
serviu para melhorar o controle de alguns processos chave para a empresa. Entretanto, ainda há 
um longo caminho para a ABC poder se beneficiar de todas as vantagens um sistema de 
avaliação de desempenho e um SAD desenvolvidos em suas plenitudes. Em linhas gerais, 
espera-se que outras empresas não tenham os mesmos problemas relatados anteriormente, e, 
assim, possam realizar uma implantação de um SAD de forma mais rápida e eficiente. 
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