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ESTRUTURA E PROCESSOS: COMO OTIMIZÁ-LOS?

POR FREDERICO GONDIM*

Recentemente, reacendemos uma discussão interessante sobre 

o número de ministérios no Brasil.  Debates acalorados sobre a 

economia que uma redução drástica poderia proporcionar aos 

cofres públicos estão em alta. 

Entretanto, a questão aqui é um pouco mais profunda. Uma correta 

estrutura ministerial traria impactos muito além da economia gerada 

pela redução direta no número de ministros. Se a estrutura for rede-

finida de maneira correta, os desdobramentos impactarão também 

a estrutura de segundo nível, a eficiência do governo, as verbas/be-

nefícios, gastos com infraestrutura, além de outros fatores. Acima de 

tudo, passa a mensagem correta de austeridade e eficiência.

Assim como nesse exemplo, um trabalho de reestruturação organi-

zacional traz impactos não apenas nos custos das empresas, mas em 

todo o seu funcionamento e dinâmica.

Para isso, a estrutura deve refletir a estratégia da empresa, estando 

alinhada aos seus objetivos no longo prazo. Cito empresas que estão 

buscando uma transformação digital e se modernizando frente aos 

recentes avanços tecnológicos. Nesses casos, é imprescindível que a 

estrutura reflita e incorpore essas necessidades, incorporando áreas 

de Transformação Digital e/ou dando a adequada relevância para as 

áreas de inovação e tecnologia. 

Uma boa otimização Organizacional e de Processos deve seguir os 

seguintes passos: 

1. Analisar a estratégia da empresa, entendendo seus desa-

fios para os próximos anos.  

Existem expansões/reduções esperadas? Pretende-se crescer a 

receita em que proporção? Os desafios estão em participação de 

mercado e/ou ganhos de eficiência e produtividade. Qual impacto a 

tecnologia terá no modelo de negócio nos próximos anos?

Estas são apenas algumas questões para começar a reflexão sobre 

qual deve ser a nova estrutura.

2. Definir qual modelo de negócio e quais funções precisam 

existir para executar a estratégia.

Uma vez entendida a estratégia, devemos analisar qual modelo de 

Sócio da FALCONI Consultores de Resultado

*Graduado em Engenharia Civil com especialização em Marketing pela UFMG, tem 
formação em programas de Educação Executiva em Wharton e Kellogg, nos EUA. 
Na FALCONI desde 2002, possui experiência em projetos de diversos segmentos 
de mercado.

negócio irá entregá-la, e quais processos internos serão críticos para 

isso. Existem várias técnicas e estudos que auxiliam nessa reflexão e 

recomendo o Modelo de Negócio Canvas (do Alexander Osterwalder), 

que ajuda as empresas a definirem os canais de venda, o relaciona-

mento com os clientes, a proposta de valor, atividades chaves, estru-

tura de custos e de geração de receita etc.

Também será necessário pensar a estrutura de acordo com as fun-

ções chave identificadas. Se uma empresa pretende crescer organica-

mente, isso poderá ser realizado por meio de uma área de expansão. 

Entretanto, se crescer com  aquisições for o caminho, uma área de 

M&A (fusões e aquisições) será mais adequada.  

3. Analisar “desconexões” na estrutura e nos processos atuais.

Sobre a ótica de estrutura, podemos identificar pelo menos três 

tipos de “desconexões” e oportunidades:

a) Número de níveis e amplitude de controle

É importante avaliar se o número de níveis está adequado à com-

plexidade do negócio. Muitos níveis tendem a deixar as empresas 

mais burocráticas, lentas e ineficientes. As boas práticas do mun-

do atual são enxutas, ágeis, abertas (inclusive no formato de suas 

instalações) e pouco hierarquizadas. 

Já a amplitude de controle analisa a relação entre líderes e lide-

rados. Vários aspectos influenciarão,  como a complexidade das 

funções, distribuição geográfica, capacitação dos envolvidos e 

outros. Amplitudes de controle muito baixas ou muito elevadas 

indicam oportunidades que podem ser ajustadas. 

b) Análise de funções vs áreas

Uma boa forma de identificar oportunidades é entender quais 

funções e entregáveis estão sendo realizados em cada área da 

empresa. O mapeamento das funções pode apontar atividades 

que estejam sendo realizadas em mais de uma área. Não é inco-

mum encontrarmos relatórios, controles e atividades gerenciais 

sendo realizadas de forma duplicada em diversas áreas. O cruza-
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mento dessas informações é uma boa forma de apontar oportuni-

dades de sinergia e de simplificação.  

c) Análise de senioridade vs complexidade

Avalie se as pessoas envolvidas com cada entrega possuem a 

senioridade adequada. Podemos ter níveis gerenciais envolvidos 

com atividades extremamente operacionais e a transferência des-

sas atividades para os níveis corretos não só reduz custos, mas 

aumenta a produtividade.

Na perspectiva de processos, devemos avaliar:

a) Eficiência dos fluxos operacionais

Mapeie os fluxos e entenda as principais etapas e áreas en-

volvidas. Existem técnicas atuais bem dinâmicas e inovadoras, 

como Design Sprint, que ajudam a repensar as oportunidades 

existentes sob diversas óticas, nem sempre explícitas nos indi-

cadores de gestão tradicionais. 

No mapeamento dos fluxos é importante identificar onde es-

tão os gargalos. Existem oportunidades de realizar atividades 

em paralelo? As alçadas de decisão estão adequadas? Existem 

atividades que podem ser eliminadas? A qualidade da infor-

mação repassada entre as áreas está adequada ou tem gerado 

retrabalhos? Qual o nível de automação dos processos? 

Fique especialmente atento às áreas com grande volume de 

pessoal e atividades repetitivas. 

Avalie também como as novas tecnologias podem otimizar 

os processos atuais. Houve avanços significativos em tec-

nologia nos últimos anos e processos manuais estão sendo 

automatizados com o uso de análises avançadas (analytics), 

robotização, OCR – leitura ótica de caracteres etc. Há uma 

infinidade de empresas de tecnologia e start-ups focadas em 

buscar de inovação e eficiência nos processos que podem ser 

acionadas, gerando ganhos significativos.

b) Produtividade

Aqui será necessário entender a produtividade específica de 

cada processo, mapeando quantos funcionários temos em 

cada área e definindo indicadores (KPIs) de produtividade.

A comparação de unidades dentro da própria empresa, como 

filiais, lojas, áreas etc., pode apontar oportunidades interes-

santes. Tome cuidado para criar grupos que sejam realmente 

comparáveis ao realizar as análises e utilize benchmarks (refe-

rências) externos sempre que possível.

c) Valor agregado vs custos das atividades

Essa técnica visa analisar o custo associado a cada processo 

e sua criticidade para a empresa.  Para colocá-la em prática, 

devemos estimar o custo de cada entrega (pessoas, insumos, 

contratos, gastos com telefonia, TI etc.) e, em seguida, definir 

a relevância para empresa (exemplo: crítico, alto, médio e 

baixo).  O cruzamento dessas variáveis – custo e valor agre-

gado – nos dará dicas importantes de entregáveis não críti-

cos e que podem ser otimizados e/ou eliminados.

4. Definir a nova estrutura e os novos fluxos de trabalho

Aqui teremos os insumos necessários para definir a nova estrutura 

e seus processos, incorporando todas as oportunidades levantadas e 

a estratégia da empresa. A estrutura deverá ser validada com a alta 

administração, construindo um detalhado plano de implementação e 

comunicação, com responsáveis e prazos bem definidos. 

5. Implementar 

Por fim, implemente o seu plano e acompanhe os resultados com 

uma boa governança, priorizando sempre dois aspectos: resultados e 

execução dos planos.

Não subestime a importância das pessoas e construa um bom pla-

no de gestão de mudanças que envolva todos os funcionários. 

O que você pode  fazer como gerente?

Trabalhos de Reestruturação Organizacional e de Processos reque-

rem uma visão holística da empresa e devem ser liderados pela alta 

administração, dada a sua abrangência e impacto.

Mas o que você pode fazer em sua área?

Avalie os seus processos e os seus entregáveis. Eles são realmen-

te cruciais para a empresa nesse momento? Quais são superficiais e 

elimináveis? Quais atividades podem ser feitas de forma mais ágil e 

menos burocrática? O que pode ser automatizado? 

A sua equipe está dimensionada de forma correta e eficiente? A 

senioridade das pessoas envolvidas é adequada ao trabalho que 

realizam?

Estou certo de que ocorrerão oportunidades.        n


