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ORGANIZAÇÃO POR FUNÇÕES

Agrupamento por disciplina / função

Secretaria de Finanças, Setor de Cobrança, Pronto 
Socorro de Pediatria

Produto / serviço a ser elaborado passa pelos 
diversos departamentos (“funções”) pertinentes 

Departamentos especializados, com hierarquia, 
orçamento, pessoal, metas próprias

Propicia aprofundamento no tema (na função)

Pouca visão do cidadão /cliente / mercado 

Lentidão
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO POR PROCESSOS

Processo operacional:

Cooperação de atividades distintas para a realização de um 
objetivo global, orientado ao cliente final, que lhes é 
comum. 

Envolve:

- organização transversal entre as atividades

- objetivo e desempenho global

- fatores de desempenho ligados a pontos críticos 

- desenrolar temporal (início e fim)
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Processos Operacionais

“Uma cooperação de atividades distintas para a realização de um 
objetivo global, orientado ao cliente final que lhes é comum. Um 
processo é repetido de maneira recorrente dentro da organização.

A um processo correspondem:

um desempenho (performance), que formaliza o seu objetivo 
global (um nível de qualidade, um prazo de entrega etc.);

uma organização que materializa e estrutura transversalmente a 
interdependência das atividades do processo, durante sua 
duração;

uma corresponsabilidade dos atores nesta organização, com 
relação ao desempenho global;

uma responsabilidade local de cada grupo de atores ao nível de 
sua própria atividade” (Zarifian, 1994a:16).
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Características dos Processos Organizacionais

 Uma organização estruturada, modelada em termos de trocas entre 
as atividades constitutivas. Esta organização se constitui pela ligação 
ao cidadão ou cliente final.

 Entradas, tangíveis (produtos, faturas, pedidos etc.) ou intangíveis 
(decisão de realizar nova obra, demanda de investimento etc.).

 Saídas: o resultado do processo. É o ponto de partida para a 
construção da organização.

 Recursos:  não é a somatória dos recursos locais, mas a utilização 
racional dos recursos que são, ao mesmo tempo, localmente 
necessários e úteis ao processo. É possível que alguns recursos 
fiquem dedicados a um processo, mas outros não, podendo ter um 
uso variado.

 Custo dos recursos globais, valorizados, dão o custo de um 
processo.
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Características dos Processos Organizacionais

 Um desempenho global, medido por alguns (poucos) indicadores, 
que deve ser explicitado em desempenhos locais para cada 
atividade. Estes indicadores seriam a única referência de avaliação 
sobre o resultado do processo, o único critério de co-responsabi-
lidade entre os atores. Localmente, tem-se indicadores de meios, e 
não de objetivos. 

 Fatores de desempenho ligados aos pontos críticos: são pontos 
privilegiados de reflexão sobre a gestão econômica do processo e 
sobre os principais instrumentos de ação. Pontos críticos podem 
ser atividades ou coordenações.

 Um desenrolar temporal, dado que um evento detona o processo 
(ex.:chegada de um pedido) e outro o fecha (ex.: entrega). O 
processo se desenrola segundo uma temporalidade organizável e 
mensurável.
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PROJETO

Cada projeto é único

Esgota-se ao fim de sua realização

Ex.: projeto da linha 4 do Metrô

Pode haver um processo de projeto 

Método recorrente para projetar determinadas coisas

Ex.: Processo de projetar linhas do Metrô

 Sequência de atividades
a) Definição de origem/destino; b) projeto básico; c) sondagem 

geológica; d) projeto de solos/estruturas; e) projeto estações; etc.
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Organização Baseada em Projetos 

Atividades articuladas em projetos

Cada projeto é único, ainda que possa guardar semelhanças com 
projetos anteriores

Necessidade de competência básica em disciplinas (ex.: enga de 
solos, fundações etc.) e em gestão de projetos

Reconciliar flexibilidade com eficiência

Equilíbrio entre demanda por serviços/produtos personalizados e específicos 
e viabilidade econômica

Reconfiguração de recursos (e de sua alocação) projeto a projeto

EPC  - Engineering, Procurement & Construction
Empresa se responsabiliza do projeto até a entrega do empreendimento 
funcionando

Pode subcontratar atividades de projeto – ex.: refinaria Petrobrasto básico, projeto 
detalhado, empreiteiras para construção etc.



Competências Essenciais para 
Organização Baseada em Projetos 

Aprendizado coletivo da organização
Conhecimento testado e aprovado que as empresas adquirem no processo de 
aprendizado de seus negócios

Normalmente, consolidado em rotinas operacionais, sistemas, métodos, 
softwares

Sempre dependente da competência de cada trabalhador: gerentes, 
projetistas, desenhistas etc.

Habilidades de coordenação
Coordenação de operações diversas

Harmonização de tecnologias diversas

Coordenação com clientes heterogêneos



Competências Essenciais para 
Organização Baseada em Projetos 

Entendimento compartilhado das necessidades do cidadão ou 
cliente específico, mesmo que não sejam explícitas para ele

Capacidade de interpretar e compreender o sentido a ser dado na 
transformação da condição de atividade desejada pelo cidadão ou cliente em 
seus dispositivos de ação

Entendimento do produto e das possibilidades de transformação 
(produção de bens e serviços) inerentes à base de conhecimentos 
da organização

Intangíveis – cultura e ideologia para manter unidas as várias áreas 
da organização



Estratégia e Estrutura

Estratégia baseada na renovação constante da posição da organização na 
sociedade (ou de mercado da empresa)

Renovação se dá com base nas competências essenciais

Ex: Epecistas para Petrobras percebem oportunidades em construção naval e 
entram no ramo, disputando contratos

Interpretar e compreender a transformação na capacidade de ação desejada pelo 
cliente em seus dispositivos de ação

Estrutura fundada em processos básicos que descrevem o ciclo de vida de 
boa parte dos grande projetos

Fase exploratória, definição do conceito, projeto básico, projeto detalhado

Processos para estimar custos e prazos para disputa de editais (decisivo para 
Petrobras)

Infraestrutura de sistemas, softwares especiais e demais exigências de grandes 
clientes

Capacidade de trabalhar conjuntamente com engenharia de clientes e fornecedores



4 tipos de Competências Essenciais
1) Competências Empreendedoras

Baseadas na experiência

Detectar oportunidades, estimular o surgimento de oportunidades, “vender” 
projetos sem que tenha havido demanda prévia

2) Competências Técnicas
Cidadão ou liente define o global mas não tem conhecimento para o 
detalhamento 

Qualificação de fornecedores para disputar contratos
Redução da amplitude pois avaliação de propostas é cara e demorada; eliminação prévia de 
potenciais disputantes sem qualificação / condições técnico-financeiras ou outras 

Processo de qualificação destaca competências técnicas (a Petrobras exige também 
competências gerenciais e em higiene, segurança no trabalho e mio-ambiente)

Competências técnicas estáticas / programáveis
fácil acesso e mobilização, não diferenciam empresas)

Competências técnicas dinâmicas
Identificar conhecimento crucial e mobilizá-lo

Absorver rapidamente conhecimento novo

Aprender com as próprias experiências

Inovar em problemas novos e velhos



4 tipos de Competências Essenciais
3) Competências Avaliadoras

Avaliar custos, preços possíveis, prazos, competências a adquirir, parceiros a 
conquistar (fornecedores especializados)

Sistemas misturam análises formais e informais

Baseada na competência tácita d a equipe envolvida
Julgamento  listas de verificação e outros métodos formais

Julgamentos submetidos ao crivo social, sendo modificados

Memória  levantamento de experiências anteriores
Sistemas de “gestão do conhecimento” ajudam a pinçar experiências / dados anteriores

4) Competências Relacionais
Projetos reúnem vasto leque de atores, instituições, instâncias

São sujeitos a inesperados, imprevistos, descontinuidades  ajustes

Questão: articular e coordenar os ajustes de diferentes atores

Relação com cliente: não pode ficar isolada no Marketing

Não ocultar conflitos no início; tendem a reaparecer em situações mais críticas
ü Renegociações são frequentes  


