
 

 

 
 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS DA FOLHA DE 
PAGAMENTO PARA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL - ESTUDO DE CASOS EM EMPRESAS 

INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS. 
 

Antônio Diomário de Queiroz, Dr. 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Campus Universitário – CP 5055 – 

 telefone 55 48 331-7069 – Fax 55 48 331-7069 
Florianópolis – CEP 88.010.970 - E-mail: diomario@eps.ufsc.br 

 
Cássia Regina de Lima, Msc. 

Doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1580 Apto 12 Bl B – fone 55 48 2336182 

CEP 88040-001 – Florianópolis/SC 
E-mail: crllima@eps.ufsc.br 

 
 
 

Palavras chave: Análise comparativa, avaliação do desempenho, processo da 

folha de pagamento, melhoria continua, atividade de apoio. 

 

Sumario 
Resumo 2 
1  Contextualização 3 
2  Cadeia de Valor de Porter – Value  Chain 4 
2.1 Visão do Processo 5 
2.2 Mapeamento dos Processos 6 
2.3 Analise de Desempenho 7 
2.4 Contabilidade por Atividades 7 
2.5 Análise Comparativa das Melhores Práticas - 
Benchmarking 

8 

2.6 Conceitos de Benchmarking 9 
3 Análise do Processo da Folha de Pagamento de acordo com a 
Classificação da IBC - International Benchmarking Clearinghouse 

10 

3.1 Estrutura e Método de Análise do Processo da Folha de Pagamento 11 
3.2 Análise dos Resultados do Processo da Folha de Pagamento 12 
4 Conclusões 13 
Referências Bibliográficas  16 

 
 
Contador de palavras: 4998  
Recursos Audiovisuais:  Data Show, reprojetor de Slad 

 



 

 

 
 

 

 
ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho desenvolve um estudo de melhoria dos processos de gestão e 
suporte da cadeia de valor por meio da técnica de benchmarking. O estudo foca a 
análise comparativa dos processos da folha de pagamento de empresas 
industriais e de serviços, enfatizando sempre a importância da otimização dos 
processos de apoio num ambiente altamente competitivo. Percebe-se que a 
ênfase em melhorias nos processos primários de produção já não basta para que 
a empresa garanta a vantagem competitiva. A gestão eficaz de toda a cadeia de 
valor tornou-se essencial para a gestão dos negócios e sustentação da vantagem 
competitiva.  
Inicialmente o trabalho destaca a importância da visão da cadeia de valor de 
Porter na gestão dos negócios da empresa. Comenta  sobre a análise da 
eficiência e eficácia do gerenciamento das atividades primárias e enfatiza a 
importância dos ganhos decorrentes do aprimoramento ou reestruturação das 
atividades de apoio. Descreve o processo de gestão da folha de pagamento 
conforme a classificação proposta pela International Benchmarking Clearinghouse 
– IBC, do Canadá. Finalmente, apresenta as conclusões de estudo de múltiplos 
casos em empresas brasileiras que comprovam a importância da otimização dos 
processos de apoio num ambiente altamente competitivo. 
 



 

 

 
 

 

1  Contextualização 
 
Nos últimos anos, o ambiente econômico vem sofrendo constantes mudanças, 
tanto na economia nacional como internacional, em função da globalização, das 
inovações tecnológicas e do avanço da comunicação. A rapidez e a profundidade 
com que as transformações ocorrem no cenário extremamente competitivo 
impulsionam as empresas cada vez mais a focalizar seus esforços no aumento de 
produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade, com o intuito de 
assegurar a competitividade na nova economia globalizada. Para tanto, as 
empresas vêm investindo em práticas avançadas de gestão (ABC, Benchmarking, 
BSC, ABM, Melhoria Contínua, Just-in-Time, Qualidade Total, Gestão de Custos e 
outras), a fim de obterem informações cada vez mais precisas para dar suporte às 
decisões relativas ao processo produtivo.  
 
No contexto de competitividade acirrada que vem norteando a atuação das 
empresas no mercado globalizado, os sistemas tradicionais têm demonstrado ser 
insuficientes para a eficácia do processo decisório de gestão, por apresentarem 
falhas em função de não refletirem as modificações estruturais das empresas 
(Kaplan e Johnson, 1996). Contudo, nas últimas décadas, foram difundidos 
diversos conceitos e técnicas relativos à gestão empresarial, os quais têm se 
adequado a esse novo ambiente em que as empresas operam. Atualmente, 
vários pesquisadores, dentre eles Porter (1985), Hammer Champy (1994), 
Ostrenga (1997), Kaplan e Norton (1998) e Boisvert (1999) têm publicado 
propostas de remodelações de teorias e técnicas de gestão que visam melhorar a 
performance dos negócios em busca da excelência empresarial. Estas propostas 
contemplam pressupostos pertinentes à gestão dos custos, qualidade, 
desempenho, diferencial competitivo e outros fatores que visam garantir a 
vantagem competitiva. 
 
Esses conceitos ganharam maior intensidade em meados da década de 80, a 
partir da propagação dos princípios da estratégia competitiva de Porter (1985). 
Para este autor a empresa é uma reunião de atividades, isto é, uma série de 
processos inter-relacionados denominada cadeia de valor. A busca constante da 
melhoria contínua em todas as áreas de negócios por meio da gerência das 
atividades ao longo da cadeia de valor possibilita a visualização das atividades 
que agregam valor e a eliminação daquelas que não agregam valor, fator 
extremamente importante para o aperfeiçoamento dos processos. Uma proposta 
que vem sendo sugerida como excelente ferramenta de obtenção de informações 
de custos e aperfeiçoamento contínuo na gestão de processos é o sistema de 
Custeio Baseado em Atividades (ABC – Activity Based Costing) e o sistema de 
Gerenciamento Baseado em Atividades (ABM – Activity Based Management), por 
refletirem melhor o que ocorre no processo de produção.  

 
Segundo Kaplan e Cooper (1998,  p. 286), “se o ABM operacional estratégico 
diminui os recursos necessários a atividades primárias, produtos e clientes, a 
capacidade em excesso será realizada não somente nas atividades primárias mas 
nas atividades secundárias que as apoiam. Portanto, se os gerentes desejam 
explorar totalmente o excesso de capacidade criado com a redução das despesas 
organizacionais em capacidade não-utilizadas, precisam analisar os recursos para 
atividades tanto secundárias quanto primárias.” 



 

 

 
 

 

A mensuração adequada do desempenho garante a melhoria contínua do 
processo. Ching (1997, p. 23) afirma que, “é importante dispor de mecanismos 
que assegurem uma gestão de processos e atividades. Estes mecanismos devem 
questionar os processos e as atividades existentes e avaliar como eles podem ser 
conduzidos mais eficientemente”.  
Assim, o artigo busca direcionada para obtenção de resposta à seguinte pergunta: 
É possível, por meio de análise comparativa dos processos utilizados por 
várias empresas, identificar as potencialidades de aumento de sua 
competitividade pela melhoria da gestão das atividades de apoio da cadeia 
de valor relacionadas à folha de pagamento? 
 
 
2  Cadeia de Valor de Porter – Value  Chain 
 
Porter e Montgomery (1998) destacam que a vantagem competitiva é alcançada 
na maioria das vezes em conseqüência da maior habilidade de destacar a 
empresa aos olhos dos clientes, ou ainda por trabalhar com custos mais baixos 
do que os de seus concorrentes. Esse diferencial competitivo decorre das 
diversas atividades que a empresa executa – atividades primárias e atividades 
secundárias –  denominadas de cadeia de valor. Esses conceitos sobre o 
posicionamento competitivo e o estudo da cadeia de valor têm sido objeto de 
análises desde a década de 80, e ainda hoje continuam a exercer forte influência 
nas práticas gerenciais. 
 
A cadeia de valor é considerada um instrumento poderoso e útil para a gestão dos 
negócios. Para Porter (1985) ela é uma ferramenta de que os estrategistas 
necessitam para diagnosticar a vantagem competitiva. De acordo com Shank e 
Govindarajan (1997) gerenciar custos e processos eficazmente exige um enfoque 
amplo e externo às empresas, o qual Porter denomina de cadeia de valor. Para 
Porter (1985), a obtenção e a sustentação da vantagem competitiva depende não 
somente da cadeia de valor de uma empresa e sim do modo como ela se 
encadeia no sistema de valor geral. Nesse sentido, as informações para o 
gerenciamento estratégico de custos não se limitam aos fatos que ocorrem 
internamente, enfocam também elementos externos à empresa (fornecedores e 
os clientes, fornecedores dos fornecedores e os clientes dos clientes). 

 
Porter (1985, p. 36) afirma que, “as atividades de valor são, portanto, os blocos de 
construção distintos da vantagem competitiva. O modo como cada atividade é 
executada, combinado com sua economia, determina se uma empresa tem custo 
alto ou baixo em relação à concorrência”.  Nem todas as atividades que ocorrem 
no processo produtivo agregam valor. Assim, a análise das atividades que 
agregam valor busca a redução de tudo que não agrega valor ou até mesmo sua 
eliminação desde que não haja qualquer tipo de deterioração dos atributos do 
produto.  

 
De acordo com a classificação de Porter, as atividades de valor se dividem em 
dois tipos: atividades primárias e atividades de apoio, as quais são vitais para 
sustentar a vantagem competitiva.  As atividades primárias são as atividades 
executadas pela empresa para criar, produzir, comercializar e distribuir seu 
produto envolvendo também atividades de assistência pós-venda. As atividades 



 

 

 
 

 

de apoio são aquelas que oferecem suporte total ou parcial às atividades 
primárias e, ainda, a si mesmas. Até recentemente todo enfoque foi direcionado 
ao gerenciamento das atividades de fabricação - atividades primárias -, porém 
percebe-se que o processo de gerenciamento deixou de estar direcionado 
somente às atividades primárias e está passando a envolver todos os processos 
da organização. Segundo Brimson (1996), as atividades secundárias são 
essenciais para o desenvolvimento eficaz das atividades primárias. É importante 
ressaltar que em um ambiente de tecnologias avançadas de produção o 
gerenciamento das atividades de apoio é tão importante quanto o gerenciamento 
das atividades primárias. De acordo com Brimson (1996, p.70), as atividades 
secundárias “drenam tempo e recursos das atividades primárias e têm que ser 
cuidadosamente administradas”.  

 
 
2.1 Visão do Processo 
 
A gestão de processos veio como instrumento inovador no gerenciamento de 
negócios procurando eliminar as lacunas existentes nos modelos tradicionais. Sob 
esta nova ótica, procura-se eliminar a visão predominantemente vertical de 
organização.  Na perspectiva funcional sustenta-se o paradigma de 
especialização, métodos e procedimentos considerados mecanicistas que muitas 
vezes não agregam valor. Dalla Valentina (2000) comenta que o novo ambiente 
em que as empresas operam exige uma maneira diferente de gerenciar a 
organização, que inclui três elementos geralmente não explícitos nos 
organogramas funcionais: o cliente, o produto e o fluxo de trabalho. Para esse 
autor a visão horizontal (de processos) é a que mais se aproxima dessa 
perspectiva, pois permite a visualização de como o trabalho é realmente 
executado pelos processos que transcendem as fronteiras funcionais. Além disso, 
evidencia os relacionamentos internos entre  cliente-fornecedor.   
Esse autor ainda comenta que para superar as dificuldades encontradas na forma 
funcional é necessário haver uma organização com menos níveis hierárquicos, 
mais transparente, de comunicação aberta e constituída por equipes multi-
disciplinares. Ou seja, uma organização estruturada horizontalmente com foco na 
criação de valor para o cliente. 
A visão do processo permite identificar as atividades que podem ser melhoradas, 
reestruturadas ou até mesmo eliminadas do processo produtivo. As atividades 
sem valor adicionado são aquelas que são executadas em conseqüência de 
deficiência do processo de produção. Essas atividades representam um gasto 
desnecessário, havendo a possibilidade de serem eliminadas. Caso possuam 
relevância dentro do processo empresarial devem ter seus custos racionalizados.  



 

 

 
 

 

Figura 1 - Agregação de valor no processo produtivo (adaptada: Boisvert, 1999) 
 
A empresa deve ser visualizada como uma cadeia de fornecedores e clientes 
internos com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes externos. É 
necessário haver perfeita interação entre os fornecedores e clientes internos o 
que minimiza os problemas ocorridos na transferência de uma atividade para 
outra no fluxo de produção. Segundo Harrington (1993, p. 29), “a melhor maneira 
de assegurar a satisfação do cliente externo é atender às necessidades de todos 
os clientes internos em cada passo do processo”.  
 
No processo produtivo todas as atividades devem ser orientadas com base nos 
requisitos tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos, buscando 
agregar valor ao produto final. Logo, todas as atividades realizadas fora dos 
requisitos dos clientes podem e devem ser eliminadas ou racionalizadas por não 
agregar valor aos processos e ao produto final. 
 
Dalla Valentina citando Rigby,(1993) e Motta, (1995) destacam algumas 
vantagens potenciais associadas à visão do processo: habilita a organização a ter 
seu foco direcionado aos clientes; proporciona melhor coordenação e integração 
do trabalho; permite à organização antecipar e controlar mudanças; mantém o 
foco no processo; previne a ocorrência de erros; desenvolve um sistema de 
avaliação complexo para as áreas de negócio e outras. 

 
2.2 Mapeamento dos Processos  

 
O mapeamento dos processos tem por finalidade priorizar ações de melhorias nos 
processos de negócios mais críticos que afetam o bom desempenho das 
atividades primárias e de apoio desenvolvidas na empresa com a finalidade de 
atender os requisitos de seus clientes.  Através do mapeamento do processo as 
pessoas podem ver quando, onde e de que forma melhorar o processo produtivo. 
 
Para Hronec (1994, p. 143), “a principal ferramenta para entender os processos é 
o mapeamento do processo: uma representação visual das atividades nas 
diversas funções da organização necessárias para produzir um bem ou serviço”. 
O gerenciamento realizado por meio de mapeamentos e pela representação 
gráfica dos processos de negócios é fundamental para entender não apenas os 
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processos, mas também o fluxo de informações e recursos transferidos de uma 
atividade para outra. A informação está presente em todos os níveis da empresa. 
Ela é um relevante elemento que ajuda sincronizar as diversas atividades e 
processos dentro da cadeia produtiva de modo a possibilitar a obtenção de 
desempenho superior em um ambiente cada vez mais dinâmico e flexível. 
Davenport (1996) comenta que as funções informacionais – fluxo de informações 
- são extremamente relevantes para tornar processos mais eficientes e eficazes. 
 
2.3 Analise de Desempenho  
 
A análise de desempenho é essencial para diagnosticar o quanto cada processo 
está contribuindo para a agregação de valor aos produtos (bens e serviços).  As 
informações relacionadas ao desempenho de cada atividade podem ser obtidas 
tanto por meio de avaliações qualitativas quanto quantitativas. Esta avaliação 
proporciona a maior eficiência e eficácia tanto das atividades quanto dos 
respectivos processos, pois reduz custos e possibilita a eliminação das atividades 
que não agregam valor.   
 
Através da análise de desempenho faz-se um diagnóstico da real situação da 
empresa, bem como se torna possível prever e evitar problemas futuros. Assim, 
todas as informações obtidas por meio da análise de desempenho dos processos 
são essenciais para a gestão empresarial. Elas permitem ações de melhoria 
reativa e proativa nos processos da organização, pois mostram a eficiência no 
uso dos recursos.  
 
Para o gerenciamento de melhoria dos processos adotam-se sistemas de 
medição com indicadores que revelem quais são os processos considerados mais 
críticos que afetam o bom desempenho da organização. Ainda, para o melhor 
entendimento dos processos e atividades utilizam-se de várias metodologias 
como benchmarking, ABC, ABM, balanced scorecard, função do desdobramento 
da qualidade entre outras. É importante lembrar que o uso de um sistema de 
medição de desempenho, muitas vezes, pode não refletir a realidade da empresa 
em função do mau emprego desta ferramenta.  De acordo com Carpinetti (2000, 
p.40), “além da definição de indicadores, um sistema de medição de desempenho 
deve especificar, entre outras coisas, freqüência de medição, origem de dados, 
responsabilidade pela coleta de dados, análise e tomada de ação”.  
 
2.4 Contabilidade por Atividades 
 
Segundo Boisvert (1999), “a contabilidade por atividade está no centro da 
renovação por que passa a contabilidade de gestão. Ë um sistema de 
mensuração e de informação útil para a tomada de decisões, focalizado na gestão 
dos negócios. Ela rompe os modelos tradicionais de custos que integram o 
processo produtivo, identificando os direcionadores das atividades necessárias 
para a produção dos bens e serviços”. 
 
Brimson (1996, p. 82) comenta que “um sistema de contabilidade por atividades 
conta com o custeio de atividades significativas do negócio para: 

• fornecer uma linha básica natural par descrever um processo de 
fabricação; 



 

 

 
 

 

• proporcionar visibilidade das atividades que não agregam valor; 
• entender os relacionamentos de causa e efeito subjacentes entre os 

fatores de produção e o processo de fabricação; 
• identificar, avaliar e implantar novas atividades; 
• captar os custos orçados e reais; 
• medir a eficiência e eficácia da atividade”. 

 
A contabilidade por atividade busca a mensuração dos processos por atividades 
ao longo de toda a cadeia de valor. Toda informação obtida pela contabilidade por 
atividade serve de suporte para o gerenciamento das atividades. Estes sistemas 
integrados a outras ferramentas de gestão dirigem esforços à melhoria contínua e 
ao gerenciamento mais eficaz dos recursos visando o bom desempenho 
organizacional por meio dos indicadores de desempenho – qualidade, tempo, 
flexibilidade, produtividade, satisfação dos clientes entre outros.  

 
Segundo Brimson (1996, p. 86), “determinar custo e o desempenho de uma 
atividade permite uma comparação com diferentes divisões e outras empresas 
dentro da indústria, que desempenha a mesma atividade. As operações mais 
eficazes em custos podem então ser estudadas para estabelecer um conjunto de 
melhores práticas que podem auxiliar outras divisões na melhoria das operações”. 
Toda análise de desempenho deve ter padrões de comparação. A técnica 
benchmarking é uma ferramenta de análise comparativa que busca o 
aperfeiçoamento contínuo das atividades tanto primárias quanto de apoio. 
 
2.5 Análise Comparativa das Melhores Práticas - Benchmarking 
 
Não se pode dizer exatamente que a técnica do benchmarking é algo novo. Há 
registros que evidenciam o seu conhecimento desde os anos 500 a.C. Camp 
(1995, p.01-02) aponta alguns marcos referenciais que retratam a sua existência 
e sua importância há séculos atrás. Ele cita duas antigas verdades como 
exemplos. A primeira, o provérbio chinês, “se você conhecer seu inimigo e a si 
mesmo, não precisará temer o resultado de cem batalhas”, (Sun Tzu, 500 a.C.). A 
segunda representa a verdadeira essência dessa técnica – a palavra japonesa 
dantotsu que significa lutar para ser o “melhor dos melhores”. Porém, a prática de 
benchmarking na administração começou a se enraizar somente no século XIX 
com o trabalho de Frederick Taylor (1995) sobre a aplicação do método científico 
da empresa, a qual estimulou a comparação dos processos de trabalho para o 
aperfeiçoamento e melhoria da produtividade nas linhas de montagens das 
fábricas. Mas, foi durante a Segunda Guerra Mundial que essa teoria se 
disseminou com maior intensidade por meio dos processos de comparação das 
forças dos inimigos de guerra (Balm, 1995). A partir daquele evento, a técnica 
ganhou maior ênfase no mundo empresarial evoluindo para o aprendizado das 
melhores práticas, a qual vincula padrões de comparações de desempenho e 
função de melhoria da qualidade e produtividade.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Figura 12  - O Desenvolvimento do benchmarking. (Fonte: ROLSTADAS, 1995, p. 
211) 

 
2.6 Conceitos de Benchmarking 

 
O que é benchmarking? Para Rolstadas (1995, p.212), Benchmarking “ é um 
processo de mensurar e comparar continuamente uma empresa com os líderes 
do negócio em qualquer parte do mundo, para conseguir informações que irão 
ajudar a organização a adotar medidas para melhorar sua performance”. 
 
Codling citado por Fisher (1996, p. 13) define o benchmarking como “uma 
abordagem racional e disciplinada para melhoria contínua, que ajuda a identificar, 
comparar e reproduzir a melhor prática onde quer que esta ocorra”.  

 
Segundo Camp (1995), o benchmarking é um processo minucioso que requer 
aplicação contínua a fim de que o desempenho seja continuamente revisto e 
reajustado para garantir a superioridade competitiva. A aplicação dessa técnica 
contribui de forma positiva à gestão dos negócios, pois foca atenção nos 
processos e atividades com base em medidas de desempenho importantes para 
melhoria contínua dos processos mais críticos.  
 
Os conceitos e práticas mencionadas neste artigo tais como gerenciamento de 
processos, avaliação de desempenho, ABC/ABM, benchmarking, entre outros, ao 
serem implementados de forma integrada contribuem eficiente e eficazmente para 
a gestão dos negócios. Essas técnicas são instrumentos de estudos há anos e 
visam soluções de problemas principalmente do processo fabril. Kaplan e Norton 
(1998), Boisvert (2000), Leone (2000) destacam a importância de se avaliar 
também o desempenho das atividades que compõem os processos de apoio. No 
entanto, como foi visto, até agora são ainda incipientes as experiências e os 
esforços para empregar esses conceitos na gestão desses processos. A pesquisa 
contribui com um estudo mais aprofundado nessa área a fim de conhecer novos 
conceitos relacionados à gestão dos processos empresariais de apoio. Para 
contemplar os conceitos e práticas discutidas, desenvolve estudo de casos de 
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aplicação da técnica do benchmarking do tipo funcional, no processo da folha de 
pagamento de empresas industriais e de serviços.  

 
3 Análise do Processo da Folha de Pagamento de acordo com a 
Classificação da IBC - International Benchmarking Clearinghouse 
 
A International Benchmarking Cleringhouse – IBC, localizada no Canadá, criada 
em 1992, vem desenvolvendo pesquisas em conjunto com várias corporações 
norte-americanas como International Centre for Studies of Business Processes – 
CMA e Arthur Andersen’s Global Best Practices Knowledge Base, para criar um 
modelo de classificação dos principais processos de uma organização (Boisvert, 
2000). A classificação proposta pela IBC tem como finalidade melhorar o 
entendimento dos processos e facilitar a comparação das melhores práticas entre 
organizações por meio da aplicação do benchmarking.  
 
Neste artigo se relatam os resultados de estudo de casos múltiplos realizado em 
empresas brasileiras para testar a aplicabilidade da metodologia proposta pela 
International Benchmarking Clearinghouse  - IBC. A classificação proposta pela 
IBC tem como finalidade melhorar o entendimento dos processos e facilitar a 
comparação das melhores práticas entre organizações por meio da aplicação do 
benchmarking. O modelo proposto pela International Benchmarking 
Clearinghouse detalha os processos empresarias em nível de atividades. A 
estrutura proposta busca representar os principais processos e sub-processos, no 
entanto, as organizações devem adaptá-los a sua realidade, pois nem todos os 
processos listados estão presentes na cadeia de valor de todas organizações.  

 

 
Figura 14 -  Estrutura de classificação de processos proposta pela IBC. (Fonte: PLAYER, 
1997, p.30)  
 

8 .  D esen vo lver  e  geren c iar  recu rsos h u m an os

P rocessos d e  gestão  e  d e  su p orte

P rocessos op eracion a is
1.

C om p reen d er
m ercad o  e

c lien tes

2
D esen volver

v isão   e
estra tég ia

3 . 
P roje tar
produtos

e  serv iços

4 .
    M ark etin g

e ven d er

5 . P roduzir
e   en tregar
  b en s e
serv iços

6 . P roduzir   e
en tregar  p ara
a  organ ização

d e serv iços

7 . E m itir
fa tu ra  e  o ferecer

serv iço   ao
c lien te

9 .  G eren ciar  recu rsos d e  in form ação

10 .  G eren c iar  recu rsos fin an ce iros e  físicos

11 .  E xecutar  program a d e gestão  do  m eio  am bien te

12 .  G eren c iar  re lacion am en tos extern os

13 .  G eren c iar  m elh oria  e  m udan ça



 

 

 
 

 

 
O modelo proposto pela IBC detalha os processos empresarias em nível de 
subprocessos e atividades. No entanto, as organizações devem adaptá-los a sua 
realidade, pois nem todos os processos listados estão presentes na cadeia de 
valor de todas organizações 
 
3.1 Estrutura e Método de Análise do Processo da Folha de Pagamento 
 
Segundo Bernard et al. (2001, p. 10), “o processo de gestão da folha de 
pagamento, apesar de ser uma atividade de suporte, pode trazer grandes 
benefícios se for analisado cuidadosamente, e medidas corretivas forem adotadas 
para aprimorar este processo”. 
 
A análise do Processo de Gestão e de Suporte da cadeia de valor. Refere-se, 
especificamente, ao processo 10 - Gerenciar recursos financeiros e físicos. A 
análise comparativa foi desenvolvida no sub-processo 10.2 - Processar 
transações financeiras e contábeis, que inclui a Gestão da folha de 
pagamento, sub item  10.2.2.  

 
Figura 2 -  Processo da folha de pagamento 
 
O levantamento dos dados para a análise do processo da folha de pagamento foi 
realizado por meio de questionários abrangendo os recursos utilizados na gestão 
da folha de pagamento: custo do pessoal envolvido e o número de horas que 
cada pessoa trabalha por ano, correspondendo a um EETI – Equivalente 
Empregado a Tempo Integral, equivalente a 1600 horas/ano no Canadá e 1960 
horas/ano no Brasil.  
A análise dos processos da folha de pagamento para fins de comparação do 
desempenho das organizações é apresentada através do conjunto de medidas 
(mediana, extremos e quartis). Conforme Barbetta (2001), o primeiro quartil 
corresponde ao valor que delimita os 25% menores valores, o segundo quartil ou 
mediana separa os 50% dos menores dos 50% maiores valores e o terceiro 
quartil é o valor que separa os 25% maiores valores.  
 
A avaliação do desempenho do processo da folha de pagamento é feita a partir 
de direcionadores e respectivas unidades de medida que evidenciam a eficiência 
e eficácia de cada atividade que compõe os sub-processos. Por exemplo, no sub-
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processo 10.2.2.1, Gestão de Cadastro de Empregados (fig. 2), o desempenho da 
atividade de modificar um cadastro é estimado a partir do número de atualizações 
realizadas no ano.  
 
3.2 Análise dos Resultados do Processo da Folha de Pagamento 
 
Pela análise dos resultados obtidos no estudo de casos realizado em 
organizações brasileiras e sua comparação com o resultado da aplicação em 
empresas canadenses, foi possível verificar, pela amostragem da distribuição do 
tempo gasto na elaboração do processo da folha de pagamento, que os três 
primeiros sub-processos da folha de pagamento (fig. 2) apresentam variações 
significativas. Para efeito de análise e melhorias, recomenda-se dar ênfase aos 
dois primeiros sub-processos, pois tanto em empresas brasileiras como em 
empresas canadenses são gastos mais de 65% do tempo total para o 
desenvolvimento desses sub-processos. No caso brasileiro, deve-se também 
atentar aos fatores que influenciam a execução dos sub-processos do 
processamento de pagamento e dos ajustes de final de período com a utilização 
de 20% e 10%, respectivamente,  do tempo total do processo em estudo.  
 
No desenvolvimento da Gestão de Cadastro de Empregados, em ambos países a 
atividade  “criar um cadastro” é aquela que absorve o maior percentual de tempo 
empregado na realização deste sub-processo. As organizações canadenses 
gastam 44% do tempo na Gestão de Cadastro de Empregados, contra 55% das 
organizações brasileiras pesquisadas. As empresas brasileiras situadas no 
terceiro quartil despendem 78 minutos para criar um cadastro, enquanto as 
empresas canadenses gastam o dobro na realização da mesma atividade: 161 
minutos.  
 
Na atividade “modificar um cadastro” as organizações canadenses possuem a 
mesma distribuição de tempo em termos percentuais que as organizações 
brasileiras (35% do tempo total gasto no sub-processo). Analisando a proporção 
de tempo consumido na execução da atividade, encontram-se variações 
significativas para as empresas situadas no segundo e terceiro quartis. As 
organizações canadenses consomem 8 e 20 minutos, contra respectivamente 21 
e 30 minutos para as brasileiras. Na realização desta atividade as empresas 
canadenses mostram-se mais ágeis nestes dois quartis. Na busca de explicação 
para essa diferença é possível alinhar as freqüentes modificações cadastrais que 
decorrem das constantes alterações da legislação trabalhista no caso brasileiro. 
Para as empresas que se encontram no primeiro quartil, no entanto, o consumo 
de tempo para realização desta atividade é de 3 minutos nos dois ambientes o 
que poderia significar a capacidade dos sistemas mais avançados instalados nas 
empresas brasileiras situadas neste quartil de superar aquelas dificuldades. 
 
Para “informar sobre um cadastro” a distribuição de tempo das empresas 
canadenses e brasileiras corresponde a gastos de respectivamente 21% e 10% 
deste sub-processo. Nesta atividade novamente as maiores variações entre os 
dois países ocorrem no segundo e no terceiro quartil com consumo respectivo de 
10 e 56 minutos para empresas canadenses, contra 24 e 46 para as organizações 
brasileiras. No primeiro quartil a diferença é relativamente pequena: 6 minutos 
para as organizações canadenses e 4 para as brasileiras. Verifica-se que, na 



 

 

 
 

 

execução desta atividade, tanto nas empresas brasileiras quanto canadenses é 
possível melhorar o desempenho reduzindo a quantidade de consumo de 
recursos (tempo) utilizados no desenvolvimento da atividade “informar sobre um 
cadastro”, consequentemente, reduzindo também seu custo.  
 
O sub-processo Gestão dos Dados Variáveis é o mais oneroso do processo da 
folha de pagamento tanto para as organizações brasileiras quanto para as 
organizações canadenses. As empresas brasileiras que se encontram no primeiro 
quartil gastam cerca de 50% dos recursos do processo da folha de pagamento 
neste sub-processo e as canadenses gastam em torno de 67%. No segundo 
quartil, consomem 51% e 57%, no terceiro 41% e 46% respectivamente desses 
recursos. Ainda com relação a este sub-processo, notam-se variações 
significativas nos dois ambientes, sendo que as empresas canadenses 
apresentam melhor performance.  
 
A atividade que mais chama atenção é a de “coletar dados”. Enquanto as 
empresas canadenses situadas no terceiro quartil gastam apenas em torno de 4 
minutos nesta atividade, as empresas brasileiras gastam 132,4 minutos. (fig. 3). 

Fig. 3 – Análise comparativa da distribuição do tempo gasto por atividades nos 
sub-processos da folha de pagamento de empresas brasileiras e canadenses 
pesquisadas. 
Como este sub-processo, no caso brasileiro, consome acima de 42% do tempo 
total, consequentemente do custo, justifica-se estudá-lo mais detalhadamente 
para melhorar a performance de gestão da folha de pagamento. Certamente há 
muito o que melhorar em termos de organização da infra-estrutura dos sistemas 
de informação utilizados. Outro fator que evidencia a necessidade de uma 
especial atenção das organizações brasileiras neste sub-processo é a de que as 
empresas canadenses apresentam-se bem mais eficientes na realização de todas 
as atividades em ambos quartis.  
 
A análise do custo anual equivalente a um empregado a tempo integral – EETI foi 
realizada somente para as empresas brasileiras, pois as diferenças nos sistemas 
de remuneração e de valor do salário mínimo são tão expressivas nos dois países 
que dificultam a análise comparativa  em termos salariais com base nesses 
parâmetros. 
O custo anual gasto pelas organizações com pessoal para realizar o processo da 
folha de pagamento varia de R$ 13.982,15 no primeiro quartil, R$ 21.513,92 na 
mediana e R$ 34.483,54. Analisando o custo anual de um EETI da empresa 2 (fig. 
4) observa-se que ela situa-se no terceiro quartil com um custo de R$ 42.426,17.  
 
Este posicionamento demonstra a existência de custos elevados bem acima da 
mediana das empresas analisadas. Esta elevada diferença decorre da melhor 
remuneração praticada por esta empresa. No entanto, como esta empresa 

Primeiro quartil Segundo quartil Terceiro quartil Primeiro quartil Segundo quartil Terceiro quartil

Coletar os dados 47,5 89,6 131,7 0,6 1,8 4,2
Efetuar os ajustes necessários 4,9 8,5 77,5 2,1 9,6 18,3
Armazenar os dados 13,3 26,2 39,2 0,4 1,0 3,1
Corrigir, verificar e autorizar 10,3 18,5 26,6 0,3 0,8 2,1
Arquivar dados no fichário do empregado 3,3 4,4 11,1 0,3 0,8 3,0
Informar sobre os dados coletados 13,7 26,5 39,3 0,1 0,1 0,4

Brasileiras Canadenses
Atividades



 

 

 
 

 

apresenta a melhor performance em relação ao tempo utilizado pelos 
empregados na execução do trabalho, nele consumindo apenas 103 minutos, 
abaixo portanto dos 180 minutos do primeiro quartil, isso melhora a performance 
observada. Porém, a variável custo anual por empregado para a eleaboração da 
folha de pagamentos desta empresa situa-se bem próxima do terceiro quartil no 
valor de R$ 65,49. Pela simulação realizada, se esta empresa conseguisse 
reduzir seus custos trazendo-os ao primeiro quartil, R$ 47,63, poderia alcançar 
diminuição de 27% dos mesmos, o que significaria ganhos anuais de R$ 
25.775,00 (fig 5).  

Figura 4 -  Simulação de custos da empresa 2  
 
Com base nesses dados comprova-se que por meio da técnica de benchmarking 
é bem possível que as empresas obtenham ganhos de produtividade com 
implantação de programas de melhoria de processos como mostra a tabela de 
simulação acima.  
 
Nas duas aplicações identifica-se a existência de variações tanto em relação aos 
custos quanto em relação ao tempo de execução dos sub-processos. Então, com 
a implantação de programas de melhoria focando essas duas variáveis, 
pressupõe-se que as empresas tornar-se-iam mais competitivas. Percebe-se pela 
análise realizada que todas as empresas participantes poderiam obter maior 
performance do processo de gestão da folha de pagamento. O ganho obtido 
estaria correlacionado à aplicação das melhores práticas observadas na gestão 
da folha de pagamento citadas por Boisvert (2000). 
 
Refletir sobre as práticas desenvolvidas na execução das atividades que 
compõem esses processos possibilita a identificação de ações que resultam em 
desperdícios de recursos (tempo, materiais, pessoas, sistema de informação), o 
que permite o desenvolvimento de planos que orientam a melhoria contínua.  
 
 
 
 
 

Nome da Empresa: Seus Limites dos quartis
2 resultados 1º mediana 3º
Dados Gerais
   Custo de um EETI (ponderação das três estimações fornecidas) R$ 42.426,17 R$ 13.982,15 R$ 21.513,92 R$ 34.483,54
   Custo anual gasto por empregado R$ 65,49 R$ 47,63 R$ 55,37 R$ 65,73
   Número de EETI por 1000 empregados 1,6                        1,9 2,5 4,0
   Custo anual gasto com 1443 empregado 94.504R$       68.729R$       79.896R$          94.850R$   
   Economia alcançada 25.775R$  14.608R$    

Seus Limites dos quartis
resultados 1º mediana 3º

minutos minutos minutos minutos
        Tempo necessário a gestão de cadastro de empregados 9                             47 103 153
        Tempo necessário a gestão de dados variáveis 7                             94 192 238
        Tempo necessário ao processamento do pagamento 16                           12 15 27
        Tempo necessário aos ajustes de final de período 71                           27 95 123
        Tempo necessário aos ajustes de final de exercício -                              0 0 0
        Tempo total necessário ao processo da folha de pagamento 103                         180 404 541

Resumo da Gestão da Folha de Pagamento

TEMPO GASTO PARA GESTÃO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO



 

 

 
 

 

 
 
4  CONCLUSÕES 
 
A constatação da importância da gestão eficaz ao longo de toda cadeia de valor 
em um ambiente altamente competitivo encorajou a aplicação da técnica de 
benchmarking no processo de gestão da folha de pagamento visando a melhoria 
da competitividade empresarial pelo aperfeiçoamento dos processos de apoio. 
Ao analisar os resultados da pesquisa, verifica-se a possibilidade de melhoria do 
processo de gestão com base no desempenho observado por meio da técnica de 
benchmarking, resultando em ganhos potenciais significativos para melhoria da 
competitividade das empresas pesquisadas. Assim, a implantação de programas 
de melhorias das atividades de apoio com base nas melhores práticas permite a 
redução e eliminação das atividades que não agregam valor, o que conduz ao 
aperfeiçoamento dos processos e incremento dos resultados da empresa. 
 
O estudo confirmou a importância da utilização de técnicas como gerenciamento 
de processos, contabilidade e gestão baseadas em atividades, benchmarking na 
gestão dos negócios, em especial no aprimoramento da performance dos 
processos administrativos de apoio da cadeia produtiva. A partir deste estudo 
uma nova etapa a ser implementada nas empresas, seria detalhar as possíveis 
melhorias do processo e propor mudanças visando o melhor redirecionamento 
dos recursos utilizados na gestão da folha de pagamento. Seria também 
fundamental manter um sistema de gestão de processo visando o monitoramento 
e melhoria contínua da performance.  
 
A partir deste estudo uma nova etapa deveria ser implementada nas empresas, 
buscando detalhar as possíveis melhorias do processo e propor mudanças 
visando o melhor redirecionamento dos recursos utilizados na gestão da folha de 
pagamento. Seria também fundamental manter um sistema de contabilidade por 
atividades dos custos dos diversos sub-processos como base de monitoramento e 
melhoria contínua da performance. Esse estudo poderia estender-se às demais 
atividades de suporte da empresa, como propõe o IBC. 
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