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Introdução 
O projeto do UFRJ Consulting Club com a Organização Social X foi de             

mapeamento dos processos internos em uma espécie de manual, de modo a            

padronizar e otimizar as atividades que a organização realiza. Para fazer esse            

mapeamento, foram estudadas a fundo as atividades que a Organização em           

questão desempenha para entender melhor o seu funcionamento com conversas          

com diversos funcionários da mesma, a fim de coletar informações como insumo            

para a elaboração do entregável final. O resultado foi um manual contendo todos os              

processos mapeados e estruturados.. 
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A organização 
A Organização Social X foi fundada em 1997, em um país na América do Sul.               

A ONG cresceu de maneira muito acelerada desde então, de modo que, hoje             

(Agosto/17), possui atuação em 19 países ao redor do mundo e 5 sedes no Brasil.               

Mais de 78 mil famílias já foram ajudadas pela atuação da organização em questão,              

e mais de 600 mil voluntários mobilizados.  

A Organização Social X atua em bairros e comunidades carentes. Ela busca            

construir moradias mais dignas, promover a educação de crianças por meio de            

oficinas de leitura, formar lideranças comunitárias e envolver todos em projetos de            

melhoria para seus bairros. 
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Problemas 
A principal atividade realizada pela Organização Social X é a construção de            

casas para famílias necessitadas em comunidades carentes. Para tornar essas          

construções realidade, a Organização Social X recruta inúmeros voluntários como          

mão de obra para construir as casas em determinadas datas já pré-estabelecidas. 

No entanto, o processo de planejamento das construções é longo e           

complexo, além de envolver muitas pessoas e demandar alto nível de organização.            

Para realizar o planejamento das construções é necessário gerir diversos          

processos, desde a aquisição de materiais de construção até capacitações dadas           

para os voluntários. Todo know-how essencial para o planejamento das construções           

estava concentrado na sabedoria de poucas pessoas, sem registros formais, o que            

é um cenário distante do ideal. A rotatividade de voluntários na organização social é              

alta e todos os seus novos integrantes que viessem a fazer parte do planejamento              

das construções, dependiam da transmissão do conhecimento das poucas pessoas          

que já haviam se envolvido com o mesmo, gerando, ocasionalmente, falhas e            

deslizes. 
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O projeto 

Dado o problema apresentado pela Organização Social X, os membros do           

Consulting Club vislumbraram a necessidade de criar uma espécie de “Guia de            

Construção”, que compilasse todos os processos que deveriam ser realizados antes           

da construção. 

Para que a elaboração do entregável idealizado fosse possível, todos os           

processos primeiramente deveriam ser conhecidos, para depois serem organizados         

da maneira mais conveniente; existiam duas possibilidades de organizar os          

processos no guia: de forma cronológica ou de acordo com categorias às quais eles              

pertencessem (por exemplo: logística, construções…).  

Para elaborar o Guia de Construção, um documento onde estariam          

mapeados todos os processos necessários para o planejamento da obra, foram           

acessados os documentos referentes a diversas construções realizadas        

anteriormente em conjunto com conversas com diversos funcionários da         

Organização Social para o entendimento completo do que acontecia de fato. 

O guia foi ordenado cronologicamente e todos os processos nele contidos           

possuíam informações essenciais como o cargo responsável pela realização do          

processo e os documentos relacionados à atividade.O design e layout do guia foram             

construídos do zero. 

Vale ressaltar que o cliente esteve próximo na elaboração do guia, validando            

cada passo para que o que foi registrado se atentasse a realidade e recebesse os               

devidos ajustes. 

Adicionalmente, ao longo do projeto a equipe do Consulting Club percebeu a            

grande quantidade de e-mails envolvida nessa fase pré-construção, que sempre          

seguiam um padrão bem claro. A falta de organização dos mesmos era alvo de              

muitas reclamações. Portanto, junto com o guia, também foi entregue uma lista de             

e-mails em formato pdf, em que há links automatizados em um grande índice dos              

e-mails, levando as pessoas que acessam o documento a encontrar o e-mail que             

estão interessadas de forma fácil e intuitiva.  
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Conclusão 
Assim, o UFRJ Consulting Club auxiliou a Organização Social X na           

organização e estruturação de seus processos internos. Após a entrega do Guia de             

Construção e da Lista de E-mails, o cliente demonstrou enorme satisfação e            

afirmou, inclusive, que o entregável entraria em uso não apenas na filial da             

organização no Rio de Janeiro, mas em todas as filiais do Brasil.  
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