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RESUMO 

O trabalho objetiva demonstrar os resultados da implantação da 

supervisão de campo na rede franqueada dos Correios no Paraná. Para tanto, 

apresenta o referencial teórico utilizado e a metodologia aplicada para o 

desenvolvimento da equipe e para a implantação da supervisão de campo. Na 

sequência, são demonstrados os resultados objetos pela rede franqueada, com 

a supervisão de campo implantada, são analisados esses resultados e 

propostas recomendações e sugestões para o aprimoramento da supervisão 

de campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Supervisão de campo. Rede franqueada dos Correios. 

Implantação. Capacitação. Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The study aims to demonstrate the results of field supervision of the 

implementation in the franchised network of Post Offices in Paraná. It presents 

the theoretical framework and methodology for the development of the team 

and for the implementation of field supervision. Following are shown the results 

for franchised network objects, under the supervision of deployed field are 

analyzed these results and proposed recommendations and suggestions for the 

improvement of field supervision. 

 

KEYWORDS: Field supervision. Network franchised Post Office. Implantation. 

Training. Results. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende apresentar os resultados da implantação 

da supervisão de campo ou consultoria de campo na rede franqueada dos 

Correios no Paraná. Seus principais objetivos foram alinhar a empresa as 

melhores práticas de mercado, aprimorar o relacionamento com os 

franqueados e aperfeiçoar os resultados junto a essa rede. 

 No primeiro capítulo será apresentando o diagnóstico da equipe de 

supervisão e as atividades que desempenhavam, antes da implementação da 

supervisão de campo. O segundo capítulo irá demonstrar a forma como a 

equipe foi capacitada e sensibilizada para a nova forma de atuação. O terceiro 

capítulo tratará de analisar a implantação da supervisão de campo, suas 

dificuldades e benefícios. No quarto capítulo serão demonstrados os resultados 

alcançados com a implementação da supervisão. O quinto capítulo abordará as 

melhorias necessárias e os ajustes propostos para a evolução da equipe de 

supervisão e para o aprimoramento da atividade. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 As mais evoluídas redes de franquia atualmente utilizam do supervisor 

ou consultor de campo como um dos principais canais de comunicação e 

elemento fundamental para a manutenção do padrão da rede. 

 Uma equipe de supervisão bem preparada é fator de sucesso para uma 

rede de franquias, pois permite, entre outras coisas, antecipar problemas, 

reduzir conflitos, fortalecer a parceria e padronizar a rede, além de dar suporte 

à gestão. 

 O supervisor deve ser capacitado para analisar os principais aspectos da 

operação e financeiros, as ações de marketing, o atendimento e a gestão de 

pessoal das franquias. Ele deve possuir os conhecimentos necessários para 

apontar os caminhos para se chegar aos resultados desejados e também para 

propor ações de melhorias nas franquias. É mais um recurso oferecido pela 

franqueadora para que o negócio seja um sucesso. 

 Muito embora a legislação vigente não exija que as redes de franquias 

possuam supervisão de campo, uma vez que a Lei 8955/94 prevê a 

necessidade de informar se esse “serviço” é ofertado ou não, mas não 

determina que ele seja obrigatório, a existência deste profissional é um 

diferencial competitivo e uma ferramenta de gestão muito importante. 

 O supervisor de campo, nas redes de franquias mais avançadas, 

desempenha várias funções, dentre elas destacam-se a de: 

A. Consultor: deve identificar e discutir formas de se alcançar os melhores 

resultado, utilizando planos de ação, benchmark, ferramentas de 

marketing, métricas de performance, etc; 

B. Professor: deve sempre buscar a otimização dos processos através de 

ensinamentos sobre a melhor forma de se trabalhar, utilizando-se de 

vídeos, exemplos de outras redes, simulações, etc; 

C. Auditor: deve fiscalizar e avaliar se os padrões e processos definidos 

pela franqueadora estão sendo aplicados. 
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O supervisor de campo deve, conforme escreveu Almiro dos Reis Neto 

(2007), 

... ter uma visão ampla do negócio, conhecer os casos passados de 
sucesso e fracasso da rede, suas melhores práticas, os interesses e 
necessidades do cliente final e, finalmente, as tendências de 
evolução da rede e do mercado em que trabalha. (REIS NETO, 2007, 
p. 05). 

A formação acadêmica do supervisor de campo pode variar de uma rede 

para outra, pois em alguns casos pode se exigir que tenha conhecimento 

técnico em determinada área, mas em geral são profissionais com formação 

em administração e marketing. 

 

METODOLOGIA 

 

Diagnostico da equipe de supervisão do Paraná 

 

Os Correios atualmente é dividido em macrorregiões, compostas por 

Estados, que são responsáveis pelos níveis tático e operacional dos processos. 

O Paraná integra a macrorregião sul, composta ainda pelos Estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná há uma gerencia regional, que 

atua nos limites do Estado e que é responsável pela gestão das franquias 

instaladas no Paraná. É essa gerencia, denominada Gerencia da Rede de 

Atendimento Terceirizada – GETER, que faz o relacionamento formal do 

franqueador com os franqueados. E dentro da estrutura da GETER estão os 

supervisores de campo. 

Até o ano de 2012 a equipe de supervisão do Paraná atuava apenas na 

supervisão propriamente dita das franquias, fiscalizando e avaliando os 

padrões e processos definidos pela franqueadora, ou seja, desempenhava 

apenas a função de auditor. Não era responsável e nem realizava ações 

voltadas para a melhoria dos resultados operacionais e financeiros das 

franquias. 
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No ano de 2013 algumas alterações começaram a ser planejadas e 

implantadas, com o intuito de fazer dessa equipe de supervisão um time com 

atuação mais coerente as melhores práticas de mercado. Contudo, nesse ano 

destacam-se as ações de capacitação e sensibilização, que serão 

apresentadas no próximo capítulo, voltadas a preparar a equipe, haja vista que 

a mudança na forma de atuação foi bastante significativa. 

 

Capacitação e sensibilização da equipe de supervisão 

 

Para preparar a equipe, de modo que pudessem atuar dentro das novas 

funções que se esperava, a GETER buscou o apoio da Assessoria de 

Planejamento e Gestão – APEGE, do Paraná, para desenvolver os 

treinamentos necessários. 

Os supervisores passaram por treinamentos, nos quais foram 

apresentadas as ferramentas de administração mais usuais, como Diagrama 

de Ishikawa, 5W2H e PDCA, pois alguns não possuem formação na área de 

administração. Também foi desenvolvida uma metodologia, a partir da 

utilização dessas ferramentas de administração, para a elaboração dos planos 

de ação, quando das visitas dos supervisores às franquias. 

A metodologia consiste em sistematizar a visita, de modo que toda a 

equipe de supervisão possa se utilizar de uma mesma forma de abordagem e 

entregar um mesmo produto ao franqueado. Um dos objetivos esperados é a 

elaboração de um plano de ação, a partir do diagnóstico realizado pelo 

supervisor durante a visita, de modo a permitir que o franqueado possa ser 

direcionado a executar as ações necessárias para a melhoria dos seus 

resultados e processos. 

Ainda, a equipe de supervisão foi sensibilizada a compreender a sua 

nova forma de atuação e os seus novos papeis nesse contexto, através da 

indicação de livros sobre o tema para leitura e participação em palestras. 
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Por fim, com a saída de alguns membros da equipe, que foram 

convidados a assumir outros desafios, novos colaboradores, com um perfil 

mais adequado à atividade, foram selecionados. 

 

Implantação da supervisão de campo 

 

Depois de preparada a equipe, foram realizadas algumas visitas 

experimentais, em determinadas franquias, para testar a metodologia 

desenvolvida. Também, os supervisores foram acompanhados nas primeiras 

visitas que realizaram, uma vez que isso lhes permitiu adquirir confiança e 

avaliar a melhor forma de abordagem. 

Os supervisores ganharam carteiras de franquias e passaram a se 

dedicar a essas unidades. Foram definidos ciclos e cronogramas de visitas, de 

modo a tornar possível o planejamento dos supervisores e o desenvolvimento 

de todas as atividades as quais lhes competem. 

Antes da visita, cabe ao supervisor avaliar os resultados da franquia, 

para verificar quais os indicadores e metas precisam ser melhor trabalhados, 

entre outras informações relevantes a respeito do contrato e do funcionamento 

daquela unidade. 

De posse de todas as informações, o supervisor, após agendar com o 

franqueado, vai até a unidade e inicia o trabalho com uma reunião na qual 

participam o franqueado e os seus gestores. Nesse momento são 

apresentados os objetivos da visita e os resultados até então obtidos pela 

franquia. 

Passada a fase expositiva, o supervisor inicia o brainstorming, uma das 

principais fases dentro da metodologia desenvolvida, pois nesse momento são 

apresentados e identificados os principais problemas, elencados por todos os 

participantes da reunião, sobre o não atingimento de determinado resultado. 

Essa fase deve ser coordenada pelo supervisor, porém são os colaboradores 

da franquia os principais atores, uma vez que se busca deles, e a partir do 
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conhecimento que detêm, a identificação dos problemas que causaram o não 

atingimento do resultado esperado. 

Realizado o brainstorming, a próxima fase consiste na aplicação do 

Diagrama de Ishikawa para organizar o raciocínio e a discussão e analisar os 

fenômenos e os efeitos decorrentes deles. 

A figura 1, a seguir, ilustra o Diagrama de Ishikawa, conforme o site 

www.portal-administracao.com (2014). 

Figura1 – Diagrama de Ishikawa. 

 

Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/08/diagrama-de-ishikawa-causa-e-efeito.html 

em 23.03.15. 

Na sequência, os participantes da reunião são convidados pelo 

supervisor a priorizar os problemas, de modo a permitir o direcionamento das 

ações, uma vez que não é possível atuar com qualidade em todos os 

problemas ao mesmo tempo. Realizada a priorização, são selecionados os 

principais problemas, sobre os quais se buscará atuar. 

A próxima fase da reunião consiste em identificar as causas que geram 

os problemas priorizados. Nesse momento, além do brainstorming, também é 

utilizado, pelo supervisor, o metodo dos 5 por quês para buscar identificar a 

“causa-raiz” dos problemas. Identificas as principais causas ou “causa-raiz” de 

http://www.portal-administracao.com/
http://www.portal-administracao.com/2014/08/diagrama-de-ishikawa-causa-e-efeito.html
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cada problema, essas também são priorizadas por todos os participantes, haja 

vista que deve ser focado na solução das principais causas ou naquelas cujos 

resultados serão melhores. 

A seguir, a figura 2 exemplifica o método dos 5 porquês, extraido do blog 

5w2hgestaoconsultoria.blogspot.com.br (2012). 

Figura 2 – Método dos 5 porquês. 

 

Fonte: http://5w2hgestaoconsultoria.blogspot.com.br/2012/10/metodo-5.html em 13.05.16. 

Por fim, com as principais causas identificas e priorizadas, inicia-se a 

fase do plano de ação utilizando para organizar as ações a serem propostas a 

ferramenta 5W2H. Todos os participantes da reunião devem estar cientes que 

as ações devem bloquear as causas fundamentais para os problemas 

identificados e permitir, com isso, que os indicadores e as metas sejam 

alcançadas. 

Com a conclusão do plano de ação elaborado a partir da reunião e visita 

à franquia, juntamente com a equipe de gestão da unidade, o supervisor 

encerra a primeira fase do PDCA, ou seja, a de planejar. Cabe destacar que, 

como os colaboradores da franquia participaram intensamente da construção 

http://5w2hgestaoconsultoria.blogspot.com.br/2012/10/metodo-5.html
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do plano, o engajamento e comprometimento com as ações propostas é muito 

maior, o que tende a fazer com que os resultados também sejam melhores. 

A segunda fase do PDCA, a de execução, fica sob a responsabilidade 

do franqueado e de sua equipe, que devem executar as ações planejadas no 

encontro com o supervisor. Enquanto isso, o supervisor fica responsavel pela 

terceira fase, a de verificar a aderência do plano e os resultados das ações que 

são executadas pelo franqueado. Nessas fases o contato entre o franqueado e 

seus gestores com o supervisor é constante, porém normalmente à distância, 

pois busca medir se os esforços estão fazendo efeito, bem como corrigindo 

alguns desvios e a todo momento analisando o nível de entendimento das 

partes. 

Concluído o ciclo e as ações propostas no plano, o supervisor retorna a 

unidade para uma nova visita, a quarta fase do PDCA, na qual são avaliados 

os resultados obtidos através das ações realizadas, são buscadas as 

padronizações necessárias a continuidade dos bons resultados, e se inicia um 

novo ciclo do PDCA, com uma nova reunião para a apresentação dos objetivos 

da visita e dos resultados obtidos até aquele momento pela franquia. 

Na sequência, a figura 3 demonstra o PDCA, conforme o site 

www.portal-administracao.com (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal-administracao.com/
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Figura 3 – PDCA. 

 

Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/08/ciclo-pdca-conceito-e-aplicacao.html em 

23.03.15. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Aplicada a metodologia apresentada, foram obtidos os seguintes 

resultado no ano de 2014 para os indicadores que medem os resultados das 

franquias. 

 

Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD 

 

O SAD é composto pelo Sistema de Acompanhamento de Padronização 

do Processo Produtivo – SAPPP e por uma cesta de indicadores denominada 

Índice de Desempenho da Agência de Correios Franqueada – IDRF, que por 

seu fez é composta pelos seguintes indicadores: Desempenho Financeiro da 

http://www.portal-administracao.com/2014/08/ciclo-pdca-conceito-e-aplicacao.html
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Franquia – DFF, Índice de Qualidade da Expedição – IQE e Captação e 

Transmissão de Telegramas – CTT. 

O IDRF é calculado tendo como base a seguinte fórmula: 

 

IDRF = DFF * d1 + IQE * d 2 + CTT * d3  
___________________________ 

3  
Σ di  
i=1  

 
 DFF  IQE  CTT  
Peso d1 = 2,0  d2 = 1,0  d3 = 0,5  
 

Como pode ser observado, é composto pela média ponderada dos 

indicadores da franquia, ou seja, através da soma dos produtos dos 

indicadores por seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos.  

  

O desempenho esperado para o resultado da cesta de indicadores e de 

95%. 

 

Desempenho Financeiro da Franquia – DFF 

 

 

 Esse indicador é medido a partir do desempenho da receita da franquia, 

considerando a meta estipulada e utilizando a seguinte formula: 

 

DFF = RC * 100 
________ 
      M 

RC = Receita Contábil  

M = Meta mensal acumulada da franquia 

 

O desempenho esperado para o resultado do DFF é de 100%. 

O Paraná obteve os seguintes resultados para esse indicador: 
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PR Receita Meta de Receita DFF Resultado DFF Realizado 

Total 
 R$ 

299.375.476,07  

 R$ 

277.788.453,96  
107,77% 107,77% 

Fonte: AC/DATER 

Das 84 franquias que tiveram seus resultados mensurados, 36 ficaram 

abaixo de 100% do DFF realizado, 33 ficaram no intervalo entre maior que 

100% e menor que 125% e 15 ficaram com resultado acima de 125%, ou seja, 

57% das unidades superaram a sua meta de receita. 

 

Índice de Qualidade da Expedição – IQE 

 

 

O IQE mede a qualidade das informações referentes aos eventos de 

postagem e encaminhamento realizados pelas unidades franqueadas, a partir 

da seguinte fórmula:  

 

IQE = 1 – (QINC*/TO) 

 

QINC – quantidade de itens não conformes = total de objetos expedidos fora do 

prazo + quantidade de objetos sem postagem + quantidade de objetos sem 

expedição. 

TO – total de objetos qualificados postados na franquia. 

 

O desempenho esperado para esse indicador é de 98%. 

Os resultados obtidos para esse indicador pelo Paraná foram os 

seguintes: 
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PR 
Qtde itens não 

conformes 
Total de Objetos IQE Resultado IQE Realizado 

Total 162.524 8.191.009 98,02% 100,02% 

Fonte: AC/DATER 

Ficaram abaixo de 98% do IQE realizado 9 franquias, 18 ficaram no 

intervalo entre maior que 98% e menor que 100% e 57 ficaram acima de 100%, 

dessa forma, 89% das unidades superaram a meta para esse indicador. 

 

Captação e Transmissão de Telegramas – CTT 

 

 

Esse indicador tem por objetivo medir a qualidade do processo de 

captação e transmissão de telegramas das franquias, através da seguinte 

fórmula: 

 

CTT = TTDP * 100 

__________ 

       TTT 

TTDP – Telegramas transmitidos dentro do prazo de até 30 minutos 

TTT – Total de telegramas taxados 

O desempenho esperado para o resultado do CTT é de 98%. 

Foram alcançados pelo Paraná os seguintes resultados: 

PR 

Total de 

Telegramas 

Dentro do Prazo 

Total de 

Telegramas 

Taxados 

CTT 

Resultado 

CTT 

Realizado 

Total 45.604 46.436 98,21% 100,21% 

Fonte: AC/DATER 
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Do total de franquias, 10 ficaram abaixo de 98% do CTT realizado, 11 

ficaram no intervalo entre maior que 98% e menor que 100% e 63 ficaram 

acima de 100%, logo 88% das franquias superaram a sua meta. 

 

Índice de Desempenho da Agência de Correios Franqueada – IDRF 

 

 

A partir da consolidação dos indicadores relacionados, o resultado do 

IDRF do Paraná no ano de 2014 foi o seguinte: 

 

PR IDRF Resultado IDRF Realizado 

Total 104,48% 109,98% 

                       Fonte: AC/DATER 

Das 84 franquias, 15 ficaram abaixo de 95% e 69 acima, isto é, 82% das 

unidades superaram as resultados esperados para a cesta de indicadores. 

 

Sistema de Acompanhamento da Padronização do Processo Produtivo – 

SAPPP 

 

 

O Sistema de Acompanhamento da Padronização do Processo 

Produtivo – SAPPP é o instrumento utilizado para avaliar o cumprimento 

contratual pelas franquias dos aspectos relacionados à padronização e aos 

processos, mantendo-se a perspectiva de adequação ao Contato de Franquia 

Postal – CFP. 

 

Nesse sentido e para sua aplicação, foram estabelecidas as seguintes 

metas para os Estados: 

 

 Realizar uma visita de avaliação em todas as franquias até 31/08/2014; 
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 Realizar uma segunda visita de avaliação até 30/11/2014, naquelas 

franquias que apresentarem resultado inferior a 85% na primeira visita 

de avaliação;  

 Alcançar o resultado mínimo de 85% nas avaliações do SAPPP da rede 

franqueada até novembro de 2014. 

 

Das 84 franquias, somente uma não atingiu 85%, contudo isso ocorreu 

porque a unidade estava em processo de fechamento. 

O resultado do Paraná foi de 95,97% de conformidade, ou seja, mais de 

dez pontos percentuais acima do mínimo requerido. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Considerando os resultados apresentados e comparando-os com os dos 

demais Estados, o Paraná final em 9º lugar no IDRF, com um realizado de 

109,98%. No DFF também obteve a mesma colocação, com um realizado de 

107,77%. Já para o IQE, o Paraná obteve o 11º lugar, com um realizado de 

100,02%, enquanto que no CTT ficou com 100,21% de realização, também em 

11º lugar. 

No SAPPP, o resultado do Paraná foi de 95,97%, o que o colocou no 5º 

lugar entre todos os Estados do país. 

 Durante o ano de 2014 foram realizadas 240 visitas às franquias para 

aplicação do SAPPP e realização dos planos de ação, conforme descrito na 

metodologia. Foram elaborados 63 planos de ação, nos quais 181 ações foram 

previstas. 

 Como se pode observar, através do trabalho realizado pela equipe de 

supervisão e das ações desenvolvidas pelas demais gerencias envolvidas, o 

Paraná conseguiu superar todas as suas metas, colocando-se em posição de 

destaque em nível nacional. 
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 Cabe ressaltar o resultado do DFF, superado em 7,77%, o que gerou 

uma receita adicional de R$ 21.587.022,11, e o resultado do SAPPP, cuja meta 

foi superada em 10,97%. 

 

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES 

 

 Para os próximos ciclos do trabalho, que deve ser perenizado, é 

importante aprimorar e desenvolver a capacidade dos supervisores em 

conduzir o brainstorming, etapa de extrema importância e complexidade no 

trabalho, assim como lhes municiar com informações e dados das ações 

anteriormente realizadas, apresentando as ações bem sucedidas, assim como 

as mal sucedidas, para que possam, nos casos futuros, já anteverem quais 

ações podem ser aplicadas em cada caso. 

 Também é fundamental evoluir no desenvolvimento da equipe, criando 

condições para que possam aprimorar os seus conhecimentos a respeito das 

suas atividades, conhecerem as melhores práticas de mercado e realizarem 

benchmarking em outras organizações que possuam reconhecidamente 

excelentes equipes de consultoria. 

 O supervisor de campo deve ser capacitado constantemente para: 

a) Assegurar que a franquia atenda adequadamente o cliente; 

b) Identificar novas necessidades dos clientes e comunicá-las ao 

franqueador; 

c) Implantar alterações de produtos, serviços ou novos procedimentos 

decididos pelo franqueador; 

d) Divulgar entre os franqueados o planejamento estratégico do 

franqueador; 

e) Assegurar o padrão operacional definido pelo franqueador; 

f) Otimizar os resultados financeiros da franquia; 

g) Contribuir efetivamente para a continuidade e perpetuação do negócio; 
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CONCLUSÃO 

 

 Conforme apresentado, a implantação da supervisão de campo na rede 

franqueada dos Correios no Paraná gerou resultados importantes, uma vez que 

auxiliou as franquias a atingirem suas metas, melhorou a qualidade técnica da 

equipe de supervisores e permitiu aos franqueados conhecerem e aplicarem 

ferramentas de administração que fizeram com que passassem a conhecer 

melhor o seu negócio, além de lhes possibilitar atuar, a partir dos planos de 

ação elaborados, focados no que realmente é importante para atingir os 

resultados esperados. 

 Ainda, a implantação da supervisão de campo trouxe ganhos a outras 

áreas, que passaram a receber os objetos postados nas franquias com uma 

melhor qualidade, diminuindo o retrabalho e eliminando perdas. 

 Também pode ser atribuída à implantação da supervisão de campo a 

melhoria dos processos das unidades, que além de trabalhar de forma 

padronizada e uniforme, puderam obter ganhos de produtividade, a partir do 

direcionamento das suas iniciativas e da execução do plano de ação, que não 

contempla apenas ações voltadas para o atingimento das metas, mas também 

ações direcionadas para a melhoria dos seus processos internos. 

 Por todo o exposto, pode se verificar que a implantação da supervisão 

de campo trouxe muitos ganhos para o franqueador e para os franqueados, 

haja vista que houve benefícios financeiros e de processo para ambos, e 

também porque gerou sinergia entre as partes para que o processo de 

melhoria contínua, através da aplicação do PDCA, seja mantido e 

aperfeiçoado. 
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