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Prefácio
Carta do Presidente
O Estado de Minas Gerais vem sofrendo com grave situação econômico-financeira, resultante de
um cenário adverso tanto na economia nacional, como global, resultante de uma recessão
mundial a qual não ficaria imune. Queda na arrecadação, decorrente de uma forte retração na
produção industrial do estado projetam períodos de dificuldades para a recuperação da
economia, o que lançará novos desafios para os gestores estaduais, particularmente das
empresas públicas prestadoras de serviços, como é o caso da MGS. Uma reavaliação da
estratégia de negócios da Companhia, melhorando a sua relação contratual com o Estado, bem
como a busca por novos mercados não-dependentes do orçamento fiscal de MG, tornaram-se
imperativas para a recuperação e sobrevivência da MGS.
Em 2015, no início do segundo semestre, a MGS contratou uma consultoria especializada para
apoiá-la nos trabalhos de redefinição de novos processos de trabalho e a elaboração dos
objetivos estratégicos, a partir da reorientação do plano de negócios da Companhia, voltado para
a busca de novos mercados e melhorias contínuas de sua gestão. O grande diferencial ficou
demarcado com a ruptura gradual do seu “modus operandi” focado na alocação de postos de
serviços para tornar-se, efetivamente, uma empresa de prestação de serviços, com custos

otimizados e aferição permanente da sua qualidade amparados em acordos de níveis de serviços
(ANS ou SLA) a desafiar a relação comercial com os clientes.
Novos objetivos estratégicos e um plano de negócios reorientado para a transformação da
Companhia em prestadora de serviços mostrou que a estrutura organizacional existente não
daria conta de responder aos novos desafios colocados para a gestão. Isto levou a DiretoriaExecutiva da MGS a trabalhar para conceber um novo desenho organizacional, mais focado na
qualidade do serviço e na gestão do relacionamento com nossos clientes.
Constituído um grupo de trabalho, composto por gestores das mais diferentes áreas da MGS,
com apoio metodológico da consultoria, foram feitas diversas reuniões/atividades entre os
meses de março e julho de 2016, com o intuito de conceber uma estrutura organizacional que
alcançasse os novos objetivos aqui já citados e melhorasse o dia-a-dia da operação e gestão da
Companhia, privilegiando a matricialidade nas relações e a horizontalidade entre os gestores de
mesmo nível hierárquico.
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Dentre as diversas mudanças trazidas pela estrutura organizacional, ora em implantação, destacam-se:
• Criação da Superintendência de Operações, ligada à Diretoria de Negócios, com a proposta de
planejar e viabilizar a prestação dos serviços, a necessidade de insumos e recursos para execução de
suas atividades, bem como monitorar os indicadores de qualidade e construir propostas de
modernização de insumos e equipamentos para os serviços;
• Área de Recursos Humanos – Construída com duas estruturas: uma dedicada ao recrutamento,
seleção, movimentação, escala de férias e desligamento do empregado, gerando maior agilidade na
mobilização destes recursos para o início do trabalho, além de centralizar e facilitar a realocação de
empregados nos clientes; a outra com foco na gestão do empregado durante sua vida funcional na
MGS, como a sua saúde ocupacional, gestão de seus benefícios, frequência e demais atividades de
acompanhamento, onde quer que ele esteja. Ressalta-se, também, a estruturação de um Centro
voltado para o treinamento e capacitação permanente de todos os empregados da Companhia,
inclusive com funcionamento em instalações físicas destacadas, como a materializar a missão de se

tornar referência de qualidade na prestação de serviços de apoios técnico, administrativo e
operacional aos seus clientes do setor público.
• Assessoria de Planejamento - ligada à Presidência, irá coordenar e orientar todos os esforços da
Companhia para o seu contínuo aperfeiçoamento e desenvolvimento institucional, com atualização
permanente de seus processos de trabalho, apoiados pela incorporação de recursos tecnológicos de
informação e comunicação e aprimoramento de seus métodos e técnicas de gestão.
• Área de Controladoria e Finanças - União das estruturas de gestão financeira e contábil, que dará
maior visibilidade sobre os resultados econômicos e financeiros da Companhia, integrando

contabilidade, gestão de custos e administração financeira em uma perspectiva de produção de
dados e informações voltada para subsidiar a tomada de decisão no plano estratégico da Companhia.
Espera-se, com essas mudanças, que a MGS alcance:
•

Melhor planejamento para a entrega do serviço no cliente;

•

Melhora na comunicação e integração entre os processos das áreas;

•

Responsabilização mais clara entre os gestores das áreas;

•

Reforço das estruturas de coordenação, que passam a gerir processos de comunicação e

atividades mais complexas.

3

Prefácio
Carta do Presidente

A implantação desta nova proposta ocorrerá, de maneira gradual, a partir da segunda quinzena deste
mês de dezembro/2016, da seguinte forma sequencial:
1º - realização de uma assembleia geral contando com a presença de representantes de cada uma das
áreas, para o detalhamento de toda a concepção da nova estrutura;
2º - convocação de mais representantes das áreas para participarem de dinâmicas de desdobramento
dos planos de ação, com vistas à implantação.
3º - finalmente, será feita a mobilização e implantação da nova estrutura organizacional, inclusive com a
reorganização física e espacial das áreas criadas/reestruturadas.
Para potencializar os trabalhos de esclarecimentos de eventuais dúvidas naturalmente geradas por este
denso processo de implantação da nova estrutura, disponibilizamos os nomes e contatos dos membros
que compuseram a Equipe de Trabalho de Elaboração da presente proposta, além do e-mail criado
exclusivamente para este fim:

E-mail para dúvidas: organograma@mgs.srv.br
Equipe do Grupo de Trabalho para o Redesenho Organizacional
•

Adriana Mariano de Freitas – Diretora de Recursos Humanos - DRH

•

Washington Gonçalo Rodrigues Veloso – Superintendente Comercial - SUCOM

•

Helter Verçosa Morato – Assessor Jurídico-Chefe - ASJUR

•

Filipe Batista Leal – Coordenador de Apuração e Pagamento - COPAG

•

José Silveira Junior – Superintendente de Gestão de Pessoas - SUGEP

•

Dalton Rosa de Freitas – Superintendente de TI - SUTIN

•

Equipe de Consultores da Elogroup
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1.1 Contexto

No ano de 2015, a partir do atual Governo de Minas Gerais, a MGS apresentou uma nova diretoria
executiva, a qual realizou um diagnóstico da empresa e definiu uma ampla reestruturação para
alcançar melhores resultados. Este projeto é caracterizado pela participação dos gestores na
condução do negócio, abertura em relação às entidades representativas dos empregados,
racionalização das despesas e um novo desenho da estrutura organizacional da empresa. Esta

reestruturação visa atender os quatro principais objetivos estratégicos propostos pela nova
diretoria executiva:

Desde a sua fundação, a MGS de dedica a disponibilizar mão de obra capacitada para executar
serviços de limpeza e conservação, manutenção, jardinagem, atividades administrativas, dentre
outros. Seu modelo de negócios passa por receber as demandas de mão de obra dos seus clientes,
realizar processos seletivos para a contratação destas pessoas conforme a função demandada,
realizar treinamentos específicos para cada atividade a ser desempenhada e aloca-los para realizar
o trabalho no local demandado, de acordo com o número e o tipo de atividade apontada pelo
cliente. Este modelo é chamado “modelo de alocação de mão de obra”.

Dessa forma, por meio de uma metodologia estruturada, a MGS tomou a decisão de reposicionarse no mercado como uma empresa prestadora de serviços, garantindo maior controle e qualidade
das atividades realizadas pelos seus empregados no cliente. Para que isso se torne possível, toda a
estrutura organizacional da empresa foi redesenhada. A seguir será apresentada a metodologia de
redesenho organizacional, utilizada pelo grupo de trabalho composto por diretores,
superintendentes e coordenadores da MGS, com o suporte técnico da consultoria Elogroup.
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2.1 O que é o redesenho organizacional?

Desenho organizacional é mais do que resenhar um organograma

O organograma é apenas a
representação gráfica da
estrutura organizacional,
que contempla diversos
temas

 Divisão do trabalho / especialização
 Hierarquia / (des)centralização / tomada de decisão
 Amplitude de controle / dimensão das unidades
 Comunicação formal

Normalmente, esforços de redesenho organizacional acontecem com a seguinte orientação...
Em um cenário econômico de crise, fazse necessário uma contenção de custos,
o que acaba gerando corte de pessoal
de maneira abrupta

Cenários de crescimento levam a duplicação
de esforços e falta de atenção ao desenho
organizacional por conta no foco exclusivo
em resultados

Necessidade de acomodações políticas
e das coalizões internas levam a cessões
de cargos, criando “personogramas”

Fatore situacionais históricos levam a
criação de funções que fazem sentido em
um momento no tempo, mas acabam se
perpetuando de forma não racional

... quando na verdade, embora os motivos acima sejam legítimos e precisem ser tratados, o
desenho organizacional deveria seguir uma lógica técnica.
A organização deseja garantir que a forma de organizar o trabalho e
coordenar seus esforços coletivos está orientada da melhor maneira possível
a geração de valor para os stakeholders em seu ambiente institucional
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Como foi estruturada a transformação da estrutura organizacional de MGS?

Com o intuito de realizar a transformação organizacional da MGS, foi utilizada uma metodologia
estruturada em quatro grandes etapas, que passam pelo diagnóstico de como a empresa se
estrutura para entregar valor, a definição dos eixos de coordenação que irão definir a forma
primaria de organização da empresa, a análise dos cenários possíveis e, por fim a calibragem e
implantação da nova estrutura.

Figura 1- Metodologia de redesenho organizacional

Definida a metodologia a ser utilizada no decorrer do trabalho, iniciou-se o projeto de
redesenho, que em sua fase de concepção teve a duração total de 4 meses.
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Diagnóstico

A primeira fase da metodologia é a
compreensão de como os processos da
empresa se organizam para entregar
valor aos seus clientes. Ao lado está a
cadeia de valor antiga da MGS, que
representa a organização dos processos a

fim de contratar e disponibilizar mão de
obra para os clientes. Nota-se que esta
cadeia

não

possui

processos

bem

estabelecidos de gestão dos serviços, o
que

impossibilita

o

ganho

de

produtividade e qualidade que o novo

Figura 2 - Cadeia de Valor da MGS para alocação de mão de obra

modelo busca.
A estrutura primária do organograma é a orientação funcional, dividida entre 3 diretorias: Comercial,
Recursos Humanos e Administrativa e Financeira. A organização do desdobramento de seus
departamentos e coordenações não segue uma lógica clara de subordinação, bem como a distribuição
dos processos e responsabilidades entre cada uma dessas áreas.

Figura 3 - Organograma MGS
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A percepção dos gestores frente a este modelo de negócios de alocação de pessoas é que há pouca
gestão e baixo controle da qualidade do que é entregue ao cliente, dando pouca margem para ganhos

de produtividade. O diagnóstico inicial mostrou quatro grandes problemas que fazem com que a
estrutura atual não seja adequada ao modelo pretendido, de prestação de diversos, além de apresentar
alguns problemas de balanceamento.

Figura 4 - Principais problemas identificados na estrutura organizacional da MGS

A entrega inadequada do serviço é apontada como o primeiro problema e reflete a forma como as
demandas são organizadas internamente. A estrutura atual reflete o modelo de alocação, de mão de
obra, onde a área de Negócios recebe as demandas do cliente e as encaminha ao recrutamento, que
contrata os empregados, realiza os treinamentos e organiza sua mobilização no setor. Além disso, para
que estes empregados possam realizar suas atividades, alguns materiais e equipamentos também são
entregues periodicamente pela área de suprimentos, conforme solicitação do cliente. Esse modelo não
permite que a MGS tenha controle do quantitativo solicitado, dificultando o controle de
produtividades dos setores e principalmente o controle de estoque.
Como segundo problema, foi identificado o excesso de verticalização entre as áreas. A estrutura da
empresa é dividida em quatro principais níveis de hierarquia: coordenação, departamento,
superintendência e diretoria. Isso faz com que os níveis inferiores se tornem altamente operacionais, e
que a tomada de decisão precise escalar diversos níveis, tornando os processos mais morosos e
sobrecarregando os níveis hierárquicos superiores.
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O excesso de fragmentação das coordenações também reflete um problema estrutural. A
responsabilidade sobre um mesmo processo de trabalho está dividida em diversas áreas, o que

prejudica não somente as passagens de bastão entre atividades de mesma natureza como acaba por
deixar a estrutura inchada, com um alto número de coordenações e departamentos.
Por fim, a estrutura vigente traz também um grande desbalanceamento de responsabilidades entre
níveis hierárquicos semelhantes. Ao mesmo tempo em que algumas coordenações possuem grande
concentração de processos complexos, grande responsabilidade sobre a gestão do negócio e um
número alto de funcionários, áreas análogas trazem processos de baixa complexidade e poucos
empregados sob sua estrutura.
4.2

Definição dos eixos de coordenação

Os eixos de coordenação de uma estrutura são a base da organização do trabalho e podem ser
utilizados de forma combinada para atender ao modelo principal da organização, bem como
necessidades de adequação secundárias. Eles irão determinar a orientação principal que a
estrutura organizacional deverá ter para atender à sua estratégia.
Os eixos analisados para o caso da MGS foram os seguintes:

Figura 5 - Eixos de coordenação possíveis para o negócio da MGS

O eixo por função (ou processo) foi priorizado pois ele concentra atividades de mesma natureza

sob um mesmo eixo de gestão. Isso propicia a redução de custos, uma vez que processos não
precisam ser replicados em diversas áreas.
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O eixo por serviço foi escolhido devido à estratégia de estabelecer e aprimorar a qualidade em
prestação de serviços. Uma vez que a organização possui este foco, ela consegue determinar quais
são as variáveis que devem ser ajustadas em cada processo para atender a um determinado serviço,
uma vez que eles possuem especificações diferentes. Por exemplo, o processo de movimentação de
pessoas possui uma dinâmica distinta para o serviço de limpeza e conservação em comparação ao
de suporte administrativo.

O eixo por negócio ou segmento de mercado atende às especificações de cada nicho de clientes.
Por exemplo, limpeza e conservação são diferenciados entre clientes hospitalares e museus. Isso
requer um olhar diferenciado sobre a dinâmica de trabalho no cliente, equipamentos e materiais
específicos bem como treinamento direcionados.

Por fim, o eixo regional nos permite avaliar as diferentes adaptações dos processos de trabalho de
acordo com a distância do cliente para a sede. Isso porque existem diferenças no tratamento dado
no interior em comparação para a capital, gerando problemas específicos que requerem
tratamentos diferenciados.
4.3

Análise dos cenários

Em torno dos quatro eixos de coordenação identificados na
etapa anterior, os cenários foram construídos e analisados um

1

2

a um, com olhar para pontos positivos e negativos em cada
uma das possíveis orientações primárias. Foram atribuídos
pesos visando o atendimento ao novo modelo organizacional

3

e aos demais objetivos que visavam o alcance das definições

estratégicas.
Para cada objetivo foi atribuído um peso de 1 a 4 de acordo
com a importância dada ao seu alcance. A partir desta

4

classificação, cada um dos eixos teve sua prioridade
estabelecida.

Quanto maior o peso, maior a importância
dada ao direcionamento estratégico
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Orientações primárias são o eixo de coordenação principal da organização. No caso da estrutura
atual, o eixo primário é o funcional.

Figura 6- Priorização dos eixos de coordenação

Dessa forma, o eixo de coordenação principal da nova estrutura foi definido como o funcional. Ou
seja, as estruturas de diretorias funcionais de Negócios, Recursos Humanos e Administrativa e
Financeira seriam mantidas conforme o organograma vigente.

4.4

Calibragem da estrutura

Para ajustar a estrutura de forma a atender às demais premissas do negócio, os demais eixos
priorizados foram calibrados e ajustados para atender à nova estrutura e ao novo modelo da
organização.
Como orientação secundária, ficou definido o eixo por serviço. O desdobramento deste eixo se
deu ainda dentro da orientação funcional, ou seja, cada uma das diretorias deve ter pelo menos

uma de suas estruturas funcionais totalmente voltada para a prestação do serviço (operação e
provimento), e outra para o suporte ao negócio.
17

Diagnóstico e desenvolvimento

04

Esta divisão se deu em um nível mais profundo na diretoria de negócios, onde foi criada uma nova
superintendência de operações, cujas coordenadorias são divididas em segmentos de serviços,
como Limpeza e Conservação; serviços operacionais, etc. Esta divisão será melhor explicada a
seguir, no desdobramento de cada uma das áreas.
A MGS se organiza de forma a atender diversos clientes de diferentes segmentos de atuação do
Estado de Minas Gerais. Assim, não poderia deixar de ter uma estrutura com este foco. O
atendimento de vendas (comercial) foi, desta forma orientado a atender sua demanda com foco
nos clientes, organizado por segmento. Por exemplo, os assistentes de vendas, atuais assistentes
de negócios trabalharão por contas em segmentos distintos, da mesma forma como acontece
atualmente. Haverá responsáveis pelo segmento de saúde, educação, museus, etc. Isso propiciará
um melhor conhecimento das necessidades de cada um desses segmentos, realizando um
atendimento mais personalizado.
Por fim, devido à sua dispersão geográfica, a última adequação realizada foi a definição de uma
estrutura orientada regionalmente, que atenderia às demandas do interior de forma a
desconcentrar as atividades da MGS e atender melhor às demandas dos clientes fora da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Figura 7- Eixos de coordenação
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Utilizando a cadeia de valor da organização, cada um dos processos foi então distribuído segundo a
natureza dos eixos de coordenação da nova estrutura. Dessa forma, processos de natureza
semelhante que visavam o mesmo objetivo ficaram subordinados à mesma área da organização.
Isso trouxe uma lógica de entendimento sobre o papel de cada uma das estruturas de
coordenação dentro do organograma.

Figura 8- Cadeia de valor segundo a nova estratégia

Distribuição dos processos de
trabalho em natureza, de
acordo com o eixo primário,
estabelecido,

como

o

funcional.

Figura 9- Distribuição dos processos por natureza
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Por fim, de acordo com os agrupamentos por natureza, os processos foram classificados e
distribuídos entre as áreas representadas pelo organograma abaixo. Dessa forma, as áreas têm
processos de mesma natureza e estão balanceadas.

Figura 9- Proposta final do organograma da MGS

A seguir, serão detalhadas cada uma das novas áreas da MGS de acordo com suas atribuições e
processos sob sua responsabilidade.
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Desdobramento das atribuições pelas novas áreas do negócio

Para a definição das novas áreas da organização, os processos foram agrupados em naturezas
semelhantes, de modo a reduzir os ruídos de comunicação entre aqueles que são
complementares. Além disso, com o auxílio da cadeia de valor foi possível estabelecer os atores
responsáveis pela gestão destes processos. Ou seja, com a nova divisão, é possível estabelecer a
área responsável pelo resultado do processo, por mais que ele perpasse diversos setores da
organização.
5.1

Diretoria de Negócios

A principal alteração na Diretoria de Negócios com a nova estrutura foi a divisão em duas
superintendências: a Superintendência Comercial, responsável por toda a prospecção de novas
demandas, gestão da carteira de clientes e o relacionamento com estes; e a Superintendência de
Operações, responsável por realizar o planejamento dos diversos serviços prestados, dos insumos
e equipamentos necessários, bem como monitorar a sua qualidade.

Figura 10 – Diretoria de Negócios (alocação das antigas coordenações)

22

Desdobramento

05

Esta divisão tem por objetivo mitigar alguns problemas da estrutura vigente, como o excesso de
atividades sob a responsabilidade de uma única coordenação, gerando falta de foco em questões
altamente relevantes para a empresa, como a produtividade e a gestão da qualidade na prestação de
serviços, além de aprimorar outros processos como a gestão dos resultados contratuais com o
cliente.
Por fim, pretende-se ainda, criar nesta Diretoria processos relacionados a inteligência de mercado,
que busca novas possibilidades de atuação para a MGS, bem como analisa os impactos de
investimentos em novos serviços e novos mercados
5.1.1

Superintendência Comercial

A Superintendência Comercial possui duas coordenadorias sob sua responsabilidade: a
Coordenadoria de Vendas e Desenvolvimento de Mercado e a Coordenadoria de Contratos e PósVenda.
5.1.1.1

Coordenadoria de Vendas e Desenvolvimento de Mercado

A Coordenadoria de Vendas e Desenvolvimento de Mercado engloba a parte de vendas e
relacionamento com o cliente da antiga CONEG, desde a chegada da demanda até a assinatura de
contrato e, após isso acompanhamento do contato com o cliente, visando sua plena satisfação e
buscando detectar necessidades de alterações contratuais.
Além

disso,

a

Coordenadoria

de

Vendas

e

Desenvolvimento de Mercado se torna responsável
também pela inteligência de mercado da MGS, ou seja,
pela prospecção de novos mercados, novos clientes
potenciais e oportunidades de desenvolvimento de novos
serviços, que seriam construídos por meio de projetos
gerenciados pelos integrantes da própria coordenadoria,
visando a criação de novas fontes de receita.
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Coordenadoria de Gestão de Contratos e Resultados
A Coordenadoria de Gestão de Contratos e Resultados tem por
objetivo concentrar esforços na gestão dos contratos dos

clientes da MGS: vigência, resultados financeiros e gestão de
indicadores, para que a empresa possa tirar benefícios de uma
gestão eficaz dos contratos e evitar perdas. Acessoriamente à
gestão de contratos, a coordenadoria também é responsável
pelas alterações operacionais nos contratos e pela gestão dos
contratos com empresas terceirizadas que prestam serviços
para esses clientes.

5.1.2

Superintendência de Operações

A Superintendência de Operações possui quatro coordenadorias sob sua responsabilidade: a

Coordenadoria de Gestão de Documentos, a Coordenadoria de Limpeza, Conservação, Portaria e
Condomínios e a Coordenadoria de Serviços Técnicos e Operacionais, Manutenção e Atendimento
ao Público, responsáveis por garantir a qualidade e a produtividade na prestação de serviços e as
melhores práticas e ferramentas para essa prestação. E a Coordenadoria de Atendimento ao
Cliente encarregada de servir como porta de entrada para as necessidades operacionais do dia a
dia, como o recebimento de chamados e a supervisão dos locais atendidos.

24

Desdobramento

5.1.2.1

05

Coordenadoria de Gestão de Documentos

A Coordenadoria de Gestão de Documentos é responsável por
garantir a qualidade na prestação dos serviços de gestão de
arquivos da MGS e dos clientes, realizando o planejamento
dos insumos, gestão do portfólio de soluções, buscando as
práticas que garantam maior eficiência e tomando sempre por
base os resultados operacionais apresentados, tanto os que
requerem melhoria quanto os que possuem um bom
desempenho

5.1.2.2

Coordenadoria de Limpeza, Conservação, Portaria e Condomínios

A Coordenadoria de Limpeza, Conservação, Portaria e
Condomínios é responsável por garantir a qualidade na
prestação dos serviços nesta área, realizando o planejamento
dos insumos, equipamentos e pessoas necessários para a
prestação, buscando as práticas que garantam maior eficiência e
desenvolvendo capacitações para tal, tomando sempre por base
os resultados operacionais apresentados, tanto os que
requerem melhoria quanto os que possuem um bom
desempenho.
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Coordenadoria de Serviços Técnicos e Operacionais, Manutenção e Atendimento ao Público

A Coordenadoria de Serviços Técnicos e Operacionais,
Manutenção e Atendimento ao Público é responsável por
garantir a qualidade na prestação dos serviços nesta área,
realizando o planejamento dos insumos, equipamentos e
pessoas necessários para a prestação, buscando as práticas que
garantam maior eficiência e desenvolvendo capacitações para
tal, tomando sempre por base os resultados operacionais
apresentados, tanto os que requerem melhoria quanto os que
possuem um bom desempenho.

5.1.2.4

Coordenadoria de Atendimento ao Cliente

A Coordenadoria de Atendimento ao Cliente é a porta de entrada
para

as

demandas

operacionais

dos

serviços

prestados.

Responsável por gerir a rota dos supervisores de campo, coletar e
registrar as informações de demandas e consumo nos setores onde
a MGS atua, também coleta informações de produtividade dos
serviços e satisfação dos clientes. Monitora o atendimento dos
setores de provimento, acompanhando prazos de atendimento aos
chamados
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Diretoria de Recursos Humanos

A Diretoria de Recursos Humanos, anteriormente conhecida como Diretoria de Gestão de Pessoas,
manteve uma divisão hierárquica similar à da estrutura anterior, com duas superintendências, a
Superintendência de Recrutamento e Logística de Pessoas e a Superintendência de Gestão de Pessoas,
mas com uma nova estrutura, o Centro de Capacitação e Treinamento.
A Superintendência de Recrutamento e Logística de Pessoas é quem realiza o provimento dos empregados
para a prestação de serviços, desde processo seletivo, recrutamento e treinamentos, passando por todas as
movimentações entre frentes de serviço, até seu desligamento.

Já a Superintendência de Gestão de Pessoas fica responsável principalmente pelos processos de suporte à
operação, como apuração de ponto, folha de pagamento, benefícios, entre outros. Por fim, o Time de
Gente e Gestão é criado com foco principalmente nos empregados da administração da MGS, como forma
de potencializar seu desempenho e mantê-los motivados e interessados em trabalhar na empresa.

Figura 11 – Diretoria de Recursos Humanos (alocação das antigas coordenações)
5.2.1

Superintendência de Recrutamento e Logística de Pessoas

A Superintendência de Recrutamento e Logística de Pessoas tem duas coordenadorias sob sua
responsabilidade: a Coordenadoria de Gestão de Recrutamento e Desligamento, que cuida de
todo o processo de admissão de novos empregados na empresa, sua preparação para a prestação
de serviços, e de seu desligamento e a Coordenadoria de Logística de Pessoas, responsável pela

gestão da lotação dos empregados.
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Coordenadoria de Gestão de Recrutamento e Desligamento

A Coordenadoria de Gestão de Recrutamento e Desligamento é
responsável por todos os processos relacionados ao provimento
de empregados para as frentes de serviço: o processo seletivo,
o recrutamento e todo o processo de admissão. Além dos
processos citados anteriormente, a coordenadoria também
cuida do desligamento dos empregados, da análise da
motivação e da gestão do fluxo de entrada e saída de
empregados da empresa. Por fim, a coordenadoria também
realiza a gestão dos uniformes, tanto de empregados que estão
ingressando na empresa quanto de todos os demais.

5.2.1.2

Coordenadoria de Logística de Pessoas

A Coordenadoria de Logística de Pessoas é responsável por toda a
gestão da lotação dos empregados da MGS, dessa forma, engloba a
movimentação de pessoas, gestão do quadro de substituição e

como requisito importante para a execução dos processos
anteriormente citados, também realiza a gestão da escala de férias
e substituições permanentes.
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Superintendência de Gestão de Pessoas

A Superintendência de Gestão de Pessoas possui três coordenadorias sob sua responsabilidade: a
Coordenadoria de Apuração e Pagamento, a Coordenadoria de Gestão Funcional e a
Coordenadoria de Saúde Ocupacional, responsáveis, de uma forma geral, pelos processos de
suporte referentes à gestão do empregado.

5.2.2.1

Coordenadoria de Apuração e Pagamento

A Coordenadoria de Apuração e Pagamento é responsável por
dois processos altamente relacionados, a gestão da apuração
de ponto e a gestão da folha de pagamentos. Garantindo
assim, que os empregados tenham suas frequências apuradas
e avaliadas, para a geração da folha de pagamentos com os
devidos descontos e direcionamentos.

5.2.2.2

Coordenadoria de Gestão Funcional

A Coordenadoria de Gestão Funcional exerce um papel novo e
extremamente importante na nova estrutura, além da gestão de
benefícios e convênios, que garantem os direitos aos empregados,

também realiza o atendimento ao empregado, o controle do
histórico funcional e a gestão das informações do empregado.
Estes três processos são essenciais para que o empregado tenha
acesso às informações de seus direitos na MGS e para que
internamente, se tenha o controle de todas as informações dos
empregados, desde ocorrências, até informações como idade,
tamanho dos uniformes e EPI’s, faltas, entre outras, tornando-as
disponíveis sempre que necessário para os mais diversos processos

da cadeia de valor que as demandam.
29

Desdobramento

5.2.2.3

05

Coordenadoria de Saúde Ocupacional

A Coordenadoria de Saúde Ocupacional engloba os processos
tanto da medicina do trabalho quanto da segurança do
trabalho, sendo responsável por toda a gestão dos riscos
ocupacionais nas frentes de trabalho e pelas maneiras corretas
de preveni-los, seja por equipamentos de proteção coletiva, ou
por equipamentos de proteção individual (EPI’s) e pela gestão
da saúde do empregado, garantindo que os empregados
tenham condições de saúde para a prestação de serviços
durante todo o seu tempo na empresa. Além disso, a
Coordenadoria faz todo o monitoramento e análise das causas
de absenteísmos, e verifica possíveis implicações que essas
causas podem ter para a MGS (necessidade de mudança de
função, demissão, entre outros).

5.2.3

Centro de Capacitação e Treinamento
O Centro de Capacitação e Treinamento surge na nova estrutura
visando uma nova abordagem em relação ao treinamento dos

empregados, tanto da Sede quanto das frentes se serviços.
Além disso, este centro também tem como atribuição promover
o treinamento e o desenvolvimento dos empregados para
potencializar seu desempenho operacional e suas capacidades
de relacionamento. Este centro está dividido em quatro
temáticas:
• Treinamento introdutório
• Desenvolvimento de competências para a administração
• Treinamento operacional e comportamental
• Segurança do trabalho
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Diretoria Administrativa e Financeira

A estruturação da Diretoria Administrativa e Financeira segue a mesma lógica da Diretoria de
Recursos Humanos, em duas superintendências, uma com foco nos processos de provimento aos
serviços e outra focada nos processos de suporte, a Superintendência de Logística e a
Superintendência de Controladoria e Finanças, respectivamente.

Figura 12 – Diretoria Administrativa Financeira (alocação das antigas coordenações)

5.3.1

Superintendência de Logística

A Superintendência de Logística é responsável pelo provimento de todos os insumos materiais e
equipamentos necessários para a prestação de serviços. Para tanto engloba: a Coordenadoria de
Compras, a Coordenadoria de Almoxarifado e a Coordenadoria de Apoio Administrativo.
5.3.1.1

Coordenadoria de Compras

A Coordenadoria de Compras é responsável pela centralização
de todos os processos de compra realizados pela MGS, tanto
insumos, como equipamentos e serviços. Sendo assim, realiza
não só as aquisições em si, mas planeja as compras e garante
a gestão dos contratos com fornecedores.
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Coordenadoria de Almoxarifado

5.3.1.2

A Coordenadoria de Almoxarifado é quem garante a
disponibilidade de insumos materiais para a prestação de
serviços, por meio da gestão do estoque, condução do
inventário e do processamento da logística das entregas e
devoluções.

Administração e Patrimônio

5.3.1.3

A Coordenadoria de Administração e Patrimônio é responsável
por alguns processos do antigo DEMAS, com exceção da
Conservação Predial, ou seja, toda a manutenção da sede
administrativa da MGS, gestão do patrimônio da empresa,
gestão dos protocolos e gestão dos equipamentos utilizados
para a prestação de serviços, que é seu principal processo de
provimento para a prestação de serviços.

5.3.2

Superintendência de Controladoria e Finanças

A Superintendência de Controladoria e Finanças possui sob sua responsabilidade três
coordenadorias: a Coordenadoria Fiscal e de Contabilidade, a Coordenadoria de Gestão de
Orçamento e Custos e a Tesouraria, constituindo uma área de suporte contábil e financeiro para a
empresa.
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Coordenadoria Fiscal e de Contabilidade

A Coordenadoria Fiscal e de Contabilidade é responsável pela
gestão contábil da empresa, garantindo a procedência e a
comprovação de todos os gastos e receitas e a transparência
das contas. Além disso, a coordenadoria é responsável pela
gestão fiscal da MGS, pelo seu correto recolhimento de
impostos, da maneira que exige a lei.

5.3.2.2

Coordenadoria de Gestão de Orçamento e Custos

A Coordenadoria de Gestão de Orçamento e Custos é
responsável pelo planejamento e acompanhamento tanto dos
custos quanto do orçamento da empresa, de forma que a MGS
consiga se prevenir para os diferentes cenários financeiros que
possam vir a ocorrer no futuro e realize apenas gastos que
façam sentido para os objetivos da empresa e estejam dentro
de sua realidade financeira.
5.3.2.3

Coordenadoria de Tesouraria

A Coordenadoria de Tesouraria é responsável por toda a
gestão financeira da MGS, tanto a gestão de contas a pagar e a
receber, quanto conciliações financeiras e análises de crédito.
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Presidência

Na nova estrutura, a presidência continua com uma hierarquia bastante similar à anterior, mas
com algumas diferenças na distribuição dos seus processos. Conta ainda com a criação dos
escritórios regionais, que estarão vinculados diretamente ao gabinete. Foram criadas também a
Assessoria de Planejamento e Gestão e a Assessoria de Gestão de Riscos. Diferentemente das
Diretorias Administrativa Financeira e de Recursos Humanos, que tiveram suas estruturas
baseadas principalmente na divisão entre processos de provimento e processos de suporte, a

Presidência teve sua construção pautada na divisão entre suporte e governança, com a
Superintendência de TI, a Assessoria de Comunicação, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica como
principais responsáveis por este foco, e assessoramento, tendo a Assessoria de Planejamento e
Gestão e a Assessoria de Gestão de Riscos como principais atores.

Figura 13 – Presidência (alocação das antigas coordenações)
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Assessoria de Planejamento e Gestão

A Assessoria de Planejamento e Gestão busca promover o
alinhamento entre as iniciativas de projetos estratégicos da
organização e suas diversas áreas de alcance por meio da gestão
integrada dos processos da MGS. Além disso irá desenvolver,
atualizar e acompanhar o planejamento estratégico, garantindo
o alcance dos objetivos de longo prazo.

5.4.2

Assessoria de Gestão de Riscos

A Assessoria de Gestão de Riscos, como o próprio nome já diz, é
responsável, principalmente, pela previsão e prevenção de riscos
empresariais por meio da definição de planos de ação que
consigam eliminar as causas destes riscos e não gerem maiores
transtornos para a MGS. Além disso, compete também à assessoria
a gestão de políticas e normativos institucionais e a realização do
controle interno.

5.4.3

Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica cuida principalmente de ações judiciais
(contencioso) e processos consultivos, prezando sempre pela
legalidade de toda e qualquer ação e/ou decisão tomada pela
MGS. A assessoria representa ainda a empresa em todas as
situações que requerem um representante legal da empresa
que tenha conhecimento jurídico, como no relacionamento
com sindicatos.
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Auditoria Interna

A Auditoria Interna continua responsável pela realização de
auditorias internas, porém com um foco mais voltado para a
conformidade dos processos com o padrão determinado nos
normativos e para a legalidade destes processos. Além disso,
a área também tem a nova atribuição de apurar denúncias de
ilícitos administrativos (sindicâncias).

5.4.5

Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação adquire um papel mais estratégico
com a nova estrutura, menos voltada para a produção de
campanhas e materiais e com maior foco na disseminação de
informações relevantes sobre a MGS para todos os seus
empregados e clientes, inclusive os das frentes de serviço.

5.4.6

Ouvidoria

A Ouvidoria possui uma atuação mais clara e bem definida,
sendo responsável pelo recebimento e pelas tratativas de
manifestações dos empregados e da sociedade, e não a
solução de dúvidas e questionamentos. Isso acontecerá com a
diferenciação da central de atendimento ao empregado, que
será a responsável pelas atividades de atendimento aos
questionamentos mais recorrentes. Como resultado da
análise das manifestações, a Ouvidoria atuará ainda no
mapeamento dos principais pontos de manifestação, na
elaboração e no acompanhamento de planos de ação sobre
os pontos detectados.
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Superintendência de Tecnologia da Informação

A Superintendência de TI passou apenas por uma redistribuição de atividades entre suas
coordenadorias, que levou a formação de novas formas de trabalho: Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica, Coordenadoria de Suporte e Atendimento e Coordenadoria de
Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas.

5.4.7.1

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

A Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica garante que a
infraestrutura tecnológica da organização, sejam elas
plataformas de hardware, telecomunicações, redes e
instalações físicas, sejam compatíveis com a realidade da
execução do seu negócio e que funcionem com a máxima
disponibilidade necessária para garantir a confiabilidade da
execução das atividades da MGS, além de gerir os contratos
de fornecedores de infraestrutura de TI.

5.4.7.2

Coordenadoria de Suporte e Atendimento a Sistemas

A Coordenadoria de Suporte e Atendimento a Sistemas busca a
plena

usabilidade

e

disponibilidade

dos

sistemas

e

da

infraestrutura, fornece atendimento às áreas de negócio, de forma
a minimizar os possíveis problemas de acesso ou utilização de
sistemas e garante a realização das rotinas de segurança da
informação.

37

Desdobramento

5.4.7.3

05

Coordenadoria de Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas

A Coordenadoria de Tecnologia e Desenvolvimento de
Sistemas é responsável por gerir projetos de desenvolvimento,
prospecção e implantação de novos sistemas de informação
com base no processo de negócio estabelecido, de forma a
garantir a melhor operação do serviço e gerir os contratos de
fornecedores de aplicações de TI, além de efetuar estudos e
propor atualizações em sistemas tecnológicos que garantam a
melhoria das atividades da organização.

5.4.8

Gabinete

O Gabinete é responsável por assistir o Diretor Presidente em suas atividades e em sua
representação política e social. Além disso, na nova estrutura, o Gabinete também assume o
papel de gestão dos escritórios regionais, acompanhando todas as atividades e indicadores das
unidades regionais e facilitando sua comunicação com a sede da organização.
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Implantação

Para que a nova proposta de estrutura organizacional possa ser implantada, foram desdobrados
papéis e responsabilidades para cada um dos novos gestores indicados, além de identificados
projetos de melhoria que propiciarão a implantação do novo modelo.
Para cada gestor serão delegadas metas de execução destes projetos, com a definição de
indicadores de resultado para cada processo sob sua responsabilidade.

Figura 14 - Esquema de implantação da nova estrutura

Os gestores indicados deverão eleger, delegar atividades e coordenar a equipe de implantação dos
projetos, que será formada pelos demais empregados da MGS. É de extrema importância que toda
a organização se mobilize para a implantação desta nova estrutura.
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6.1 Detalhamento dos processos

Para facilitar o entendimento das trocas de valor da nova estrutura, todos os processos da cadeia
de valor foram mapeados em formato de diagrama de escopo, já pensando em como devem
funcionar no novo modelo.

Nos diagramas de escopo estão apontados também os demais processos que fazem interface com
as atividades. Isso irá auxiliar toda a organização a identificar para qual área devem se reportar
durante qual etapa da execução do processo.
A implementação desta nova proposta demanda a participação e o envolvimento de todos da
organização para a implantação dos novos processos de trabalho e a execução dos projetos de

melhoria, de forma que juntos possam criar uma estrutura que atenda a todos os públicos de
interesse da MGS (acionistas, clientes, colaboradores e sociedade) e seja eficaz ao entrar em
vigência, não arriscando a operação da empresa.
41

Implantação

6.2 Como ler os diagramas

06

Nome do processo

Nome da coordenação
responsável pela gestão
do processo

Informações
do processo

A missão do processo indica o motivo
pelo qual o ele existe, ou seja o que deve
gerar de valor para a organização.

As saídas mostram os principais
produtos gerados pelo processo,
necessários para o funcionamento dos
demais processos da organização ou pela
efetiva entrega de valor

Os indicadores de desempenho são os
valores
que
irão
monitorar
o
desempenho deste processo, indicando
se está bom ou se precisa de
adequações
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Os processos estão delimitados do estimulo inicial até a ultima etapa que entrega o valor
pretendido.

DE: Qual o estímulo que faz com
que o processo seja iniciado

ATÉ: Qual é a ultima etapa do
processo

As informações dos diagramas representam como os processos devem funcionar dentro do novo
modelo de prestação de serviço.

Processos, áreas ou atores que fazem
interface ao longo das diversas etapas do
processo. Cada um destes processo faz
parte da cadeia de valor e é de
responsabilidade de uma área específica

Informações relevantes
que são recebidas ou
geradas nas diversas
etapas do processo

Etapas sequenciais ou paralelas que
são realizadas ao longo do processo.
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Analisando os papeis e responsabilidades da estrutura com o diagrama de escopo, é possível
identificar quais são as áreas de interface.

Cada
coordenação
é
responsável por processos
específicos da cadeia de valor.
É possível identificar área
responsável pela informação
cruzando a responsabilidade
dos processos com as
interfaces do diagrama.

Por fim, foram indicados os participantes, sistemas e projetos de melhoria que irão impactar
diretamente as atividades.

Este quadro mostra quais são todas as áreas da
empresa que participam diretamente do
processo, fornecendo ou recebendo as
informações que são geradas ao longo das
etapas.
São os participantes que devem ser acionados
em caso de problemas ou mudanças no
processo.

São os sistemas e softwares que são utilizados
ao longo das etapas do processo.

As melhorias indicadas neste quadro são todas
aquelas que necessitam da participação dos
responsáveis pelo processo e/ou impactam
diretamente as atividades deste processo.
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6.3 Batalhas

Para que o novo modelo de negócios da MGS seja implementado de forma bem sucedida
juntamente com a nova estrutura organizacional, a empresa depende da criação de alguns novos
processos e da melhoria do desempenho dos já existentes. Para tanto, projetos de melhoria foram
traçados e devem ser implementados.
Os projetos de melhoria que tem objetivos similares foram agrupados em grandes “batalhas”, ou
objetivos que a organização deve alcançar para que o novo modelo e a nova estrutura passem a
vigorar. As batalhas foram as seguintes:

FORTALECER
SUPERVISÃO E
ACOMPANHAMENTO
DOS SERVIÇOS

MELHORAR A
COMUNICAÇÃO DA
MGS, INTERNAMENTE E
ENTRE SEUS
EMPREGADOS

FORTALECER O
PROCESSO DE
PLANEJAMENTO DE
DEMANDAS DAS ÁREAS
DE PROVIMENTO

DEFINIR PROCESSOS DE
GESTÃO DE CONTRATOS
E DE CLIENTES

SEGMENTAR OS
SERVIÇOS PRESTADOS E
CONSOLIDAR
ESTRUTURA
OPERACIONAL COM
FOCO EM QUALIDADE E
REDUÇÃO DE CUSTOS

MODERNIZAR AS ÁREAS
DE GOVERNANÇA E
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

FORTALECER OS
PROCESSOS DE GESTÃO
DAS INFORMAÇÕES E DO
HISTÓRICO DO
EMPREGADO

APRIMORAR A GESTÃO
DA MGS NO INTERIOR

FORTALECER AS
COORDENAÇÕES E
RESPONSABILIZAR OS
GESTORES PELOS
PROCESSOS E DECISÕES
SOB SUA ALÇADA

IMPLANTAR NOVO
ORGANOGRAMA, COM
REORGANIZAÇÃO DOS
LAYOUTS E
REDISTRIBUIÇÃO DOS
EMPREGADOS NAS
COORDENAÇÕES

Para que o modelo de prestação de serviços seja possível, é necessário retirar do
cliente o ônus do acompanhamento das atividades realizadas pela MGS e passar a se
responsabilizar pelo seu acompanhamento e por sua qualidade. Para que isso seja
possível, é necessário que a MGS acompanhe cada vez mais de perto a prestação dos
serviços, sendo responsável pela coleta de dados e pelo ajuste das atividades
realizadas.

FORTALECER SUPERVISÃO
E ACOMPANHAMENTO
DOS SERVIÇOS

Dessa forma, é necessário fortalecer os papéis de supervisão, representados pelos
supervisores de campo e pelos encarregados. Eles serão os representantes
operacionais da MGS em campo, responsáveis por coletar informações que irão
viabilizar a gestão e a excelência na prestação dos serviços, bem como ser a ponte de
comunicação com os empregados, levando comunicados, advertências e outras
informações relevantes.

Um dos principais problemas diagnosticados na estrutura atual é a comunicação
interna falha. Isso faz com que uma série de decisões tomadas não se tornem de
conhecimento de quem de fato necessita conhecê-las.
Não apenas limitado à sede, este problema também acontece com os empregados da
ponta, que desconhecem os movimentos da organização que os impactam
diretamente.
Uma consequência disso é o distanciamento entre a MGS e seu empregado, que não
se sente parte integrante da empresa, dificultando a execução de grandes
movimentos de mudança.

A comunicação, portanto, deve-se tornar uma atividade estratégica e de engajamento,
que busque os diferentes canais para disponibilizar informações da forma mais
adequada aos diferentes públicos, bem como aproximar os empregados e esclarecer
as mudanças no dia a dia da organização.

MELHORAR A
COMUNICAÇÃO DA MGS,
INTERNAMENTE E ENTRE
SEUS EMPREGADOS

Para que a MGS passe a fornecer um serviço de qualidade, é necessário que haja a
definição de padrões e melhores práticas adequadas para cada uma das demandas
dos seus diferentes serviços.

FORTALECER O PROCESSO
DE PLANEJAMENTO DE
DEMANDAS DAS ÁREAS
DE PROVIMENTO

É por isso que se torna imprescindível que processo de planejamento das demandas
seja organizado de forma a entregar sempre com qualidade, a quantidade ideal de
insumos dentro do prazo acordado com o cliente. Para isso é preciso fortalecer o
processo de planejamento, sejam de insumos, equipamentos ou mão de obra para os
serviços, para que se tenha segurança no momento da venda e durante a realização
das atividades.
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A partir de indicadores financeiros e do acompanhamento dos custos inerentes a cada
um dos contratos, é possível acompanhar a rentabilidade e analisar melhores formas
de suprir as necessidades do cliente sem prejudicar a rentabilidade da MGS.
Estabelecer indicadores, metas e metodologias de gestão dos contratos auxiliam a
entender melhor quais são os problemas que acontecem nos contratos dos clientes e
buscar a melhor forma de atende-lo em um contrato com a melhor rentabilidade.
DEFINIR PROCESSOS DE
GESTÃO DE CONTRATOS E
DE CLIENTES

Esta batalha pretende estabelecer um acompanhamento do instrumento contratual
que permita ao gestor conhecer e negociar melhor as condições de um contrato,
tomar melhores decisões, avaliar a rentabilidade de clientes e serviços e garantir um
retorno financeiro sustentável para a MGS.

Para que seja possível monitorar cada um dos serviços e estabelecer as melhores
práticas de sua prestação, é necessário que a MGS os tenha bem segmentados e com
indicadores estabelecidos. É importante conhecer a sua produtividade, o uso de
insumos, o dimensionamento adequado destes insumos e os prazos necessários para
que os atendimentos tenham a qualidade esperada pelo cliente. Assim, esta batalha
visa garantir um tratamento individualizado para cada um dos serviços prestados pela
MGS, analisando os processos e prazos para atendimento dos chamados operacionais
dos clientes.
Além disso, ao buscar a padronização, essa batalha leva a redução de custos,
utilizando melhores análises dos locais de prestação do serviço, adequando os
insumos e buscando reduzir os desperdícios.

SEGMENTAR OS SERVIÇOS
PRESTADOS E CONSOLIDAR
ESTRUTURA OPERACIONAL
COM FOCO EM QUALIDADE
E REDUÇÃO DE CUSTOS

As áreas de governança e desenvolvimento da organização precisam trabalhar de
forma a promover um ambiente adequado para a evolução das estratégias da MGS,
criando formas de conectar as diversas estruturas de operação.

MODERNIZAR AS ÁREAS
DE GOVERNANÇA E
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

Desta forma, a proposta desta batalha é fazer com que as estruturas de governança e
desenvolvimento ligadas à presidência atuem como facilitadoras ou promotoras de
grandes mudanças organizacionais, atuando transversalmente às superintendências,
mitigando riscos ou facilitando a comunicação entre as áreas.

Para que a MGS possa garantir a qualidade dos serviços prestados, é necessário que
haja controle sobre os fatos relevantes que alteram a assiduidade dos seus
empregados ou que possam causar problemas no cliente. Assim, para que sejam
melhor acompanhados, é importante que todas as informações relevantes que dizem
respeito à atividade profissional do empregado sejam registradas, acompanhadas e
auditadas.
Além de realizar melhor acompanhamento dos problemas que podem surgir durante a
vida profissional na MGS e buscar formas de evita-los , esta batalha propicia também
uma maior segurança jurídica para a empresa, uma vez que as informações funcionais
passam a ser mais organizadas e de responsabilidade de todas as áreas.

FORTALECER OS
PROCESSOS DE GESTÃO
DAS INFORMAÇÕES E DO
HISTÓRICO DO
EMPREGADO

Para que a MGS possa acompanhar seus clientes do interior com a mesma qualidade
da capital, algumas atividades devem ser descentralizadas e realizadas pelos gestores
dos escritórios regionais.
Todas as métricas utilizadas pela capital devem ser traduzidas e transpostas para os
escritórios do interior, que deverão possuir uma infraestrutura mínima capaz de
atender ao cliente dentro dos padrões de qualidade e atendimento pactuados com os
clientes destas regiões.

Da mesma forma, todos os empregados do interior deverão ter condições similares
aos que trabalham na capital, seja de atendimento, treinamento ou provimento de
uniformes e EPIs necessários para o seu trabalho.

APRIMORAR A GESTÃO DA
MGS NO INTERIOR

A nova estrutura organizacional da MGS depende de uma redistribuição e
fortalecimento das responsabilidades dos coordenadores como gestores dos
processos.
Os novos coordenadores e superintendentes passarão a se responsabilizar pelos
resultados de acordo com a nova ótica de gestão por processos, onde há uma
definição clara dos resultados a serem alcançados por ele e pela sua equipe.
FORTALECER AS
COORDENAÇÕES E
RESPONSABILIZAR OS
GESTORES PELOS PROCESSOS
E DECISÕES SOB SUA ALÇADA

O processo de tomada de decisão também é um ponto importante do novo
organograma, que esclarece qual alçada é responsável pela palavra final nas decisões.
Isso irá responsabilizar os gestores, evitando que decisões de cunho operacional
escalem para alçadas superiores.

A ultima batalha é, por fim, a operacionalização da redistribuição dos papéis e
responsabilidades, onde os novos empregados deverão ocupar seus postos conforme
a nova estrutura organizacional. É nela onde, enfim, o organograma irá refletir o novo
modelo de negócios da MGS.
Os empregados que trabalham na mesma área ou em áreas diretamente relacionadas
deverão ser reorganizados de forma a estarem fisicamente próximos uns aos outros,
facilitando a comunicação interna e a fluidez dos processos.
Da mesma forma, os empregados deverão ser realocados nos centros de custos
conforme a nova distribuição do organograma e o orçamento das áreas revisado
conforme a nova distribuição.

IMPLANTAR NOVO
ORGANOGRAMA, COM
REORGANIZAÇÃO DOS
LAYOUTS E REDISTRIBUIÇÃO
DOS EMPREGADOS NAS
COORDENAÇÕES

Implantação
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6.4 Responsabilidades

Cada uma das batalhas possui uma série de ações que deverão ser implantadas e monitoradas
pelos seus responsáveis, de forma a estabelecer os novos processos da cadeia de valor dentro do
prazo de transição estabelecido.

É papel do:





Diretor





Superintendente







Coordenador



Acompanhar execução das melhorias nas superintendências de sua
responsabilidade
Decidir quanto a priorização de melhorias críticas entre as demais diretorias
Coordenar novos direcionamentos da organização que se afastam da
estratégia previamente estabelecida junto à Diretoria Executiva

Participar e acompanhar a implantação das melhorias e definir rotas e
mudanças
Monitorar indicadores e propor metas a serem alcançadas
Reunir semanalmente com os coordenadores e acompanhar resultados da
implantação das melhorias
Realizar alinhamento entre os demais superintendentes quanto à
priorização dos planos de mudança
Decidir sobre mudanças que impactam os processos e interfaces da área

Adequar documentos, sistemas e canais de comunicação entre os
processos que ficarão sob a mesma coordenação
Definir o melhor layout da área com os responsáveis pela adequação
Indicar nos novos CC e acessos aos sistemas aos empregados da área
Construir indicadores de processos da sua área e identificar/ solicitar dados
para controla-los
Dimensionar equipe, dividir e comunicar responsabilidades dentro da área
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Acreditamos que a nova estrutura trará vários benefícios para a organização, como:






Melhor planejamento para a entrega do serviço no cliente,
Melhor comunicação e trocas de bastão entre os processos das áreas;
Maior dinamismo no fluxo de trabalho;
Atribuição mais clara de responsabilidades entre as áreas;
Reforço das estruturas de coordenação, que passam a gerir processos que se comunicam mais
fortemente.

SIGLÁRIO:
NOME DA ÁREA

PRESIDÊNCIA
Vice-Presidência
Gabinete da Presidência
Assessoria de Comunicação
Auditoria Interna
Ouvidoria
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Gestão de Riscos
Assessoria Jurídica
Coordenadoria Contenciosa
Coordenadoria Consultiva
Superintendência de Tecnologia de Informação
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Coordenadoria de Suporte e Atendimento
Coordenadoria de Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
Superintendência Comercial
Coordenadoria de Vendas e Desenvolvimento de Mercado
Coordenadoria de Gestão de Contratos e Resultados
Superintendência de Operações
Coordenadoria de Atendimento ao Cliente
Coordenadoria de Gestão de Documentos
Coordenadoria de Limpeza e Conservação, Portaria e Condomínios
Coordenadoria de Serviços Técnicos e Operacionais, Manutenção e Atendimento

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Centro de Capacitação e Treinamento
Superintendência de Recrutamento e Logística de Pessoas
Coordenadoria de Recrutamento e Desligamento
Coordenadoria de Logística de Pessoas
Superintendência de Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Apuração e Pagamento
Coordenadoria de Gestão Funcional
Coordenadoria de Saúde Ocupacional

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Superintendência Logística
Coordenadoria de Compras
Coordenadoria de Almoxarifado
Coordenadoria de Administração e Patrimônio
Superintendência de Controladoria e Finanças
Coordenadoria Fiscal e de Contabilidade
Coordenadoria de Custos e Orçamento
Coordenadoria de Tesouraria

SIGLA
PRESID
VIPRES
GAPRES
ASCOM
AUDIT
OUVID
ASPLAG
ASGER
ASJUR
CONTEN
CONSUL
SUTIN
COINF
COSAT
COTDES
DINEG
SUCOM
COVED
COGEC
SUOPER
COATEN
COGED
COLIMP
COMAN
DRH
CECAP
SUREL
CORED
COLOP
SUGEP
COPAG
COGEF
COSAU
DIAFI
SULOG
COCOMP
COALM
COPAT
SUFIN
COFIC
COCUST
COTES
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