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Fluxo da Metodologia  
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Objetivo da Metodologia 

Roteiro para desenvolver projetos de Melhoria de Processos. 

Incômodos 

Etapas da 

Metodologia 

GEPRO 
Mudanças 

Projetos com mudanças  

implantadas que se 

tornaram melhorias 

Instituição Instituição 
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FLUXO DA METODOLOGIA 

ETAPA 1

Entendimento do 

Planejamento 

Estratégico

ETAPA 2

Entendimento do 

Negócio

ETAPA 3

Identificação dos 

Processos Críticos

Processo(s)

Escolhido(s)?

Não

Sim

FASE DE ESTRATÉGIA 

FASE DE MELHORIA 

 - Contrato de Trabalho 

 

 - Mapa de Relacionamento 

 

 

 - Levantar organograma   

 

 - Plano de ação do  Projeto (5W2H¹) 

 

- Cronograma       



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 6 

 

FLUXO DA METODOLOGIA 

ETAPA 4

Requisitos 

Clientes e 

Fornecedores do 

Processo  1

ETAPA 5

Análise do 

Processo  1

ETAPA 6

Redesenho do 

Processo  1

ETAPA 7

Implementação do 

Processo  1

ETAPA 4

Requisitos 

Clientes e 

Fornecedores do 

Processo  2

ETAPA 5

Análise do 

Processo 2

ETAPA 6

Redesenho do 

Processo  2

ETAPA 7

Implementação do 

Processo  2

ETAPA 4

Requisitos 

Clientes e 

Fornecedores do 

Processo  n

ETAPA 5

Análise do 

Processo  n

ETAPA 6

Redesenho do 

Processo  n

ETAPA 7

Implementação do 

Processo  n

FASE DE MELHORIA 

FASE DE GERENCIAMENTO 

- Planos Anteriores 

- VOC – PSDA 

- Requisitos 

- Indicadores 

- Mapa do Processo Atual 

e/ou planilha de Atividades 

- Desconexões / Matriz de 

Risco 

- Indicadores 

- Benchmarking 

- Mapa do Processo Novo 

e/ou planilha de Atividades 

- Plano de ação Mudanças 

(5W2H²) 

- Cronograma implantação 

- Treinamento 

- Manual 

- Sistema de Medição 
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FLUXO DA METODOLOGIA 

ETAPA 8

Gerenciamento do 

Processo 1

Novas 

Melhorias?

ETAPA 8

Gerenciamento do 

Processo 2

Novas 

Melhorias?

ETAPA 8

Gerenciamento do 

Processo n

Novas 

Melhorias?

Sim

Não Não

Sim Sim

FASE DE MELHORIA 

FASE DE GERENCIAMENTO 

Não 

- Gestão do Processo 

- Ações de Gerenciamento 

documentadas 

(Indicadores,  relatórios, 

atas  de reuniões, entre  

outros elaboradores, e   

compartilhados com os 

colaboradores, a alta 

administração, os clientes, 

os fornecedores, entre 

outros) 

 

¹ Plano de Ação modelo 5W2H: What(O que)?, Why(Para que)? Who(Quem)?, When(Quando)?, Where(Onde)?  

  How(Como)?, How Much(Quanto Custa)? 

² O PDSA pode ser usada em todas as etapas  
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Contrato do Projeto 
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• Contrato é um acordo entre o patrocinador e o time 
de melhoria sobre o que é esperado do projeto 

• Deve conter uma descrição clara do incomodo que 
se pretende aliviar 

• O contrato é importante para detalhar o projeto 
estabelecendo claramente  

– Qual é o incomodo ou oportunidade que o projeto 
deve atacar 

– Quais indicadores se pretende causar impacto e 
as metas 

– As restrições 

– O time de melhoria 

• Evita retrabalho, surpresas e frustrações no meio do 
projeto 

Contrato  para Melhoria  
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• Acelera o processo de formação da equipe para que 

ela alcance um nível adequado de desempenho; 

• Promove comunicação clara entre patrocinador e 

equipe sobre o foco do projeto; 

• Ajusta as expectativas mútuas quanto aos critérios 

de sucesso do projeto e restrições de atuação da 

equipe; 

• Dá poder à equipe para o teste e implementação de 

mudanças. 

• Mantém o time focado e alinhado 

 

Contrato para Melhoria  
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1. O que estamos tentando realizar? 

• Objetivos do projeto (descrição do incomodo ou 

oportunidade que justifica o esforço da melhoria) 

• Importância para a organização e para os 

usuários (porque é importante realizar esse 

projeto) 

• Processo que será foco de estudo neste do 

projeto (Inicio/Fim: definindo fronteiras) 

• Restrições e Riscos: de fronteira, de mudanças, 

de recursos, de indicadores 

• Ganhos esperados 

 

Contrato para Melhoria  
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• Restrições e Riscos para as atividades 

Quais as fronteiras – áreas, processos ou produtos – em 
que o grupo poderá atuar? 

Há alguma mudança que o grupo não deve considerar 
como alternativa? 

Quais recursos – pessoas e verbas – estarão disponíveis 
para a equipe? 

Quais outros indicadores da organização não podem 
sofrer impacto? 

Outras (culturais,...) 

• Ganhos esperados 

Benefícios/ganhos esperados com o esforço de melhoria 
foco do projeto. 

 

Contrato para Melhoria  
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2. Como saberemos que uma 

mudança é uma melhoria 

• Quais indicadores mostrarão os impactos das 

mudanças que o grupo irá implementar? 

– Indicadores devem estar diretamente 

conectados aos objetivos e aos ganhos 

esperados 

– medir o desempenho atual 

– definir a meta a ser alcançada,  

Contrato para Melhoria  
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Quando diremos que o projeto está encerrado? (meta)  

Meta: 

Aumentar a porcentagem de publicações registradas no 

SIPEX para todas as unidades em 50%  até janeiro de 2008. 

  O que (objetivo)         Onde         Quanto          Quando           

    

Observe que o objetivo está na forma “verbo no infinitivo 

+ complemento”.  O complemento quase sempre é um 

indicador 

Contrato para Melhoria  
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3. Informações Adicionais 

 

• Equipe 

 

• Aprovações 

Contrato para Melhoria  
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Patrocinador 

(Alta Administração) 

Facilitador 

Dono do Processo 

(Gerência 

Executiva) 

Colaboradores Táticos 
 

Equipe de Melhoria do Processo 

PROCESSO 

Fornecedores 

Clientes 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
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Papel Características Responsabilidades 

Patrocinador - Gerência executiva 

de 1ª linha (alta 

administração); 

- Conhecimento 

estratégico global 

da Organização. 

Viabilizar no nível da Organização os recursos 

Eliminar obstáculos e obter cooperação nas áreas; 

Homologar resultados do projeto; 

Estabelecer os objetivos estratégicos; 

Nomear o Dono do Processo e os facilitadores; 

Analisar o impacto das mudanças. 

Dono do 

Processo 

- Gerência executiva; 

- Conhecimento dos 

requisitos dos 

clientes e do 

negócio; 

- Influência sobre as 

mudanças no 

Processo. 

Iniciar, dirigir e dar suporte ao projeto; 

Propor a equipe do projeto; 

Monitorar o desempenho do processo; 

Assegurar a cooperação entre o grupo e as áreas; 

Planejar e Implementar as melhorias do processo; 

Comunicar-se com patrocinador; 

Gerenciar a implantação dos Planos de Ação; 

Qualificar e certificar o processo; 

Colaboradores 

Táticos 

 

- Gerências e lideranças 

das áreas por onde 

passa o processo  

 

Planejar e implementar mudanças do Processo 

Informar questões inter-áreas ao dono do processo 

Monitorar e verificar problemas no desempenho 

Avaliar e recomendar melhorias  

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
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Papel Características Responsabilidades 

Agentes de 

Melhoria 

 

- Conhecedores de como 

o processo é realizado 

 

 

Descrever como o trabalho é feito; 

Analisar e projetar melhorias do processo; 

Auxiliar o planejamento e implementar as 

melhorias do processo; 

Facilitador - Conhecer a área onde vai atuar ou ter 

capacidade / disponibilidade de aprender; 

- Ser receptivo a novas idéias; 

- Saber ouvir; 

- Ser criativo; 

- Comprometer-se com a Organização; 

- Ser tolerante frente às ambigüidades; 

- Ter capacidade de indagação e influência; 

- Ter espírito de liderança; 

- Ter poder de síntese. 

Facilitar os projetos de revisão e melhoria de 

 processos; 

Auxiliar as pessoas a vencerem os desafios das 

mudanças; 

Organizar as mudanças a serem realizadas; 

Assessorar o grupo de projeto de melhoria 

quanto aos aspectos técnicos, de inovação e de 

comportamento; 

Treinar as equipes para desenvolvimento dos 

trabalhos (conceitos e valores, fundamentos, 

método e instrumentos). 

Clientes - Representantes de áreas que recebem as 

saídas ou resultados do processo. Podem 

ser internos ou externos à Organização 

 Estabelecer suas necessidades (requisitos e 

metas) com relação aos produtos e serviços 

oferecidos para que o novo processo as 

contemple. 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
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Papel Características Responsabilidades 

Fornecedores 

 

- Representantes de áreas que 

fornecem  as entradas para o 

processo. Podem ser internos ou 

externos à Organização. 

      Estabelecer suas necessidades 

(requisitos) com relação ao processo, de 

forma que ofereça insumos adequadamente 

 

Fornecedores 

parceiros 

- Representantes das áreas de 

conhecimento que contribuem para 

que as melhorias do processo sejam 

efetivadas de forma adequada 

 

Contribuir com conhecimento técnico 

específico na análise e redesenho do 

        processo ; 

Liderar e/ou participar de ações de 

melhoria 

para as quais o seu conhecimento é 

        fundamental 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 20 

 

Mapa de Relacionamento 
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Visão tradicional da organização 

 X Visão por processos 

A Visão Tradicional (Vertical) 

das Organizações 

ATRAVÉS DAS FUNÇÕES 

- NÃO MOSTRA COMO O VALOR É AGREGADO 

- FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES QUE CLIENTES 

- RESPONSABILIDADES SE PERDEM NAS 

  INTERFACES 

OTIMIZAÇÃO 

FUNCIONAL 

OTIMIZAÇÃO DA  

ORGANIZAÇÃO 

COMO UM TODO 

Perigos de olhar a organização  

através do organograma: 

 

Não mostra o que é feito, 

para quem  é feito e quem faz. 

Não mostra como o trabalho 

é realizado e por onde passa. 

 Gerenciamento por área, 

sem integração entre elas.  
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FORNECEDORES 
CLIENTES 

ATRAVÉS 

DOS 

PROCESSOS 

COMO SE AGREGA VALOR NA ORGANIZAÇÃO 

       CLIENTES  MAIS IMPORTANTES QUE FUNÇÕES 

    COMO O TRABALHO É FEITO ATUALMENTE 

 COMO É O FLUXO DE INFORMAÇÃO E MATERIAIS 

           Visão tradicional da organização 

           x Visão por processos  
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“Transformação de um conjunto  

  de ENTRADAS (materiais, pessoas 

e/ou informações) 

SAÍDAS  

(materiais, pessoas,                                                          

informações  e/ou  

serviços)” 

ou, 

em 

“Seqüência coordenada de atividades, com o objetivo de produzir 

um dado resultado” 

requisitos 

fornecedor PROCESSO cliente 

insumos 

produtos/serviços 

Processos - conceituação  
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Diversos 

processos podem 

se inter-relacionar, 

sendo a saída de 

um, a entrada do 

outro...  

formando uma 

cadeia de 

fornecimento. 

Processos - conceituação  
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36 
Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 

Processos Processos 

Gerenciais Gerenciais 

Processos Processos 

de Neg de Neg ó ó cio cio 

Processos Processos 

de Apoio de Apoio 

Fornecedores Fornecedores 

A A 

B B 

C C 

D D 

E E 

F F 

G G 

Produ çã o de Produtos ou  

Servi ç os 

Distribui çã o 

Clientes 

Medidas e  

feedback 

Prop ó sito da 

Organiza çã o 
Pesquisa  

de 

mercado 

Projeto e 

reprojeto  

de processos 

e produtos 

Plano de 

Melhoria 

Processos de apoio 

Nível dos processos na organização Nível dos processos na organização 

Tipos de Processos 
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1 – Processos de Negócio : 

 

Ligados à essência de funcionamento da organização (Missão) 

Processos primários 

Suportados por outros processos 

Seu resultado é recebido por um cliente externo 

Rompem barreiras funcionais 

Variam de organização para organização, conforme o negócio 

Exemplos: 

•Realizar pesquisas, ensino e extensão 

•Dar aulas 

•Fazer seguro 

•Transportar passageiros, etc 

Tipos de Processos 
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2 – Processos de Apoio: 

 

Dão suporte aos processos de negócio 

São processos de informação e decisão 

Seu resultado é geralmente imperceptível para o cliente externo 

Seu resultado é muito percebido pelo cliente interno 

Exemplos: 

•Realizar compras 

•Desenvolver sistemas 

•Administrar contratos 

•Manter infra-estrutura didática, etc 

Tipos de Processos 
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3 – Processos Gerenciais: 

  

Dão suporte aos processos de negócio 

Incluem as ações que os gerentes devem realizar para dar  

   suporte aos processos de negócio 

São processos de informação e decisão 

Incluem ações de medição e ajuste do desempenho 

Exemplos: 

 

•Planejar projetos anuais 

•Avaliar satisfação de clientes 

•Acompanhar desempenho dos colaboradores 

Tipos de Processos 
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Descascando a organização como uma cebola 

Fabricar Automóveis 

Fornecedores Mercado 

Matéria 

Prima  Automóveis  

Vendas 

Fornece- 

dores 

 

Mercado 

Distribui-

dores 

Controlar a 

produção 

Produzir 

Vender 

Expedir 

Fabricar Automóveis Mapa de Relacionamento: 

Pessoas 

Pessoas 

Matéria 

Prima  

Automó- 

veis  Automóveis  

Pedidos 

Promoções 

Necessidades 

Novos 

Produtos 

Organização – coleção de processos  

 inter-relacionados  
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Descascando a organização como uma cebola 

Organização – coleção de processos  

 inter-relacionados  

Planejar a 

produção 

Fabricar 

Montar 

Controlar  

qualidade 

Estocar 

Cronograma 

Componentes Inspecionados 

Rejeitos 

Compo- 

nentes 

Automóveis 

Conjuntos 

Produzir 

Controlar a 

produção 

Expe- 

dir 

Cronograma 

Mestre  
Relatórios 

Nºs 

Automóveis 

Fabricar 

 

Vender 

 

Pe- 

ças Fornece- 

dores 

Automó 

veis 
 

Merca- 

do 

Distri

bui-

dores 

Fábrica Automóveis (Fabricar Automóveis)  Mapa de Relacionamento: 
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Processos 

Macroprocessos 

Processos 

Subprocessos 

(Conjunto de  

Atividades) 

O nível de detalhamento depende da  

análise a ser feita.   
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Ferramentas para visualização da Organização como um Sistema: 

Mapa de Relacionamento 

FORNCEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS CLIENTES

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor N

<nome do processo>

Cliente 1

Cliente 2

Cliente N

.

.

.

.

.

.

Sub

Processo

1

Sub

Processo

2

Sub

Processo

3

entrada 1

entrada 2

entrada 3

entrada n

saída 1

saída 2

saída 3

Processo X Sistema 
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1 – Escreva o escopo a ser desenhado. 

2 – Liste os produtos finais (saídas) e seus clientes. 

3 – Identifique o processo que gera cada produto  

oferecido  (c/ elementos básicos). 

4 – Identifique os processos de suporte. 

5 – Levante as entradas (insumos) e seus fornecedores 

6 – Mostre os processos/sub-processos no quadro central. 

7 – Ligue os processos com relacionamentos importantes,  com uma 

seta na direção do fluxo. 

8 – Coloque as setas ligando fornecedores a processos c/ nome do 

insumo sobre a seta.  Coloque as setas ligando os processos aos 

clientes c/ nome do produto/serviço sobre a seta. 

   

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor 3

Fornecedor N

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Cliente N

Sub-Processo 1

Sub-Processo 2

Sub-Processo 3

.

.

.

.

.

.

Insumos

Insumos

Insumos

Insumos

Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

PROCESSOFORNECEDORES ENTRADAS SAÍDAS CLIENTES

Mapa de Relacionamento 
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Exemplo 

Unicamp: Processo de Gestão Acadêmica 

 

 

mapa de relacionamento  
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OBJETIVOS: 

 

Escolher o(s) processo(s) crítico(s) que será(ão) alvo do(s) 

   projeto(s) de melhoria, com base na: 

Visão global da organização 

Entendimento do negócio 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

Planejamento Estratégico (se existente) 

Avaliação Institucional 

Mapa(s) de relacionamento 

IDENTIFICAÇÃO  DOS  PROCESSOS  

CRÍTICOS 
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Porque atuar nos processos críticos? 

 

Para focalizar aquilo que realmente é importante no  

   momento 

Para suprir as necessidades imediatas dos clientes 

E os demais processos ? 

 

Todos poderão ser objeto de melhorias, porém terão mais 

   restrições de recursos; 

Facilitadores mais dedicados aos processos críticos.  

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS  

CRÍTICOS 
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Roteiro de Trabalho 

Atividades:                                 

 

Identificação dos 

processos críticos 

Avaliação dos recursos 

necessários 

Elaboração do Contrato 

de Trabalho 

Produtos: 

 

Contrato(s) de trabalho 

   assinados 

Processo(s) crítico(s) 

   selecionados 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS  

CRÍTICOS 
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Mapa de Processo 
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Mapa de Processo 

(FLUXOGRAMA) 

SUB-PROCESSO: FINALIZAR CONTRATO

Adm. de

Contratos

Usuário

do

Serviço

(Finaliza.gfc)

Cadastro unificado 

consultado

1

Tem contrato 

a ser final?

2

Não

Comunicado de 

encerramento 

preenchido / 

ecaminh (mail)  3

Recebimento + 

providências 

sendo tomadas 

comunic. (mail) 4

NOVAS 

PROVIDÊNCIAS 

TOMADAS  5

Mail recebido, 

impresso e 

anexado ao 

processo 6

Chegou a 

hora de final. 

mesmo? 7

Anulação de verba 

realizada no SI

8

Cadastro unificado 

atualizado  9

Tem garantia 

a ser devolv? 

10

TRATAR 

GARANTIA 

CONTRATUAL 

(após 10 dias)

Processo 

encaminhado p/ 

ciência e arquivo  

11

Processo recebido 

p/ ciência e arquivo

11

FIM

Sim

Nâo

Sim

Sim   

Não
M1
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Mapa de Processo 

Objetivo  

 

 Todos compreenderem como funciona o processo e 

identificarem problemas e oportunidades de melhoria. 

Usar símbolos padrão para facilitar a comunicação 

Atividade Decisão Documento Conexão 

Direção 

do fluxo Processo 
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Mapa de Processo 

Representação gráfica do processo que utiliza os conceitos 

abordados até agora, reunindo características de cada um 

dos tipos de fluxograma apresentados – padrão da Metodologia GEPRO. 

Mostra  O que é feito – atividades realizadas; 

A seqüência de execução dessas atividades; 

Quem as realiza (área, função ou pessoa). 

Simbologia  

SUB-PROCESSO: FINALIZAR CONTRATO

Adm. de

Contratos

Usuário

do

Serviço

(Finaliza.gfc)

Cadastro unificado 

consultado

1

Tem contrato 

a ser final?

2

Não

Comunicado de 

encerramento 

preenchido / 

ecaminh (mail)  3

Recebimento + 

providências 

sendo tomadas 

comunic. (mail) 4

NOVAS 

PROVIDÊNCIAS 

TOMADAS  5

Mail recebido, 

impresso e 

anexado ao 

processo 6

Chegou a 

hora de final. 

mesmo? 7

Anulação de verba 

realizada no SI

8

Cadastro unificado 

atualizado  9

Tem garantia 

a ser devolv? 

10

TRATAR 

GARANTIA 

CONTRATUAL 

(após 10 dias)

Processo 

encaminhado p/ 

ciência e arquivo  

11

Processo recebido 

p/ ciência e arquivo

11

FIM

Sim

Nâo

Sim

Sim   

Não
M1



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 43 

 

Mapa de Processo 

Algumas diretrizes para construção do Fluxograma: 

O fluxograma deverá ser usado como suporte para o objetivo  

  global de melhoria.  

O fluxograma deve descrever o processo como ele realmente funciona 

 ou como ele deverá funcionar, no caso do projeto ser um novo processo.  

O fluxograma deve conter somente os detalhes suficientes para que  

  ele possa servir de suporte para o objetivo de melhoria.  

O fluxograma deverá ser construído por aqueles que conhecem  

 como o processo funciona no dia-a-dia.  
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Mapa de Processo 

1. Defina as fronteiras do processo – onde começa, onde termina. 

2. Identifique as áreas envolvidas no processo, relacionando-as no  

      eixo esquerdo e traçando uma faixa horizontal para cada um.  

3. Ilustre as etapas do processo, da esquerda para a direita. 

4. Use verbos para descrever as atividades. 

5. Use os símbolos propostos, mas complemente-os, se necessário. 

6. Num ponto de decisão, siga um caminho de cada vez. 

7. Envolva pessoas adicionais, sempre que surgir dúvida de como  

      é realizado o trabalho. 

8. Verifique se todos os envolvidos numa determinada atividade  

      do processo a realizam da mesma maneira, de forma a retratar as  

      diferenças significativas. 

9. Registre, quando significativo, o número de pessoas envolvidas 

      na atividade e/ou seu tempo de duração. 

10. Revise o mapa. 

Etapas da Construção 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 45 

 

Mapa de Processo 

Orientações gerais para construção do Mapa do Processo  

Evite fazer duas perguntas dentro de um mesmo símbolo de decisão. 

Procure utilizar uma única ação em cada retângulo. 

Uma decisão só admite duas respostas: sim ou não. 

Procure usar conectores ao invés de ficar cruzando linhas pelo fluxo. 

Utilize quantas folhas forem necessárias, numerando-as com  

 conectores de páginas ou seqüência numérica simples. 

Se o processo for muito complexo divida-o em sub-processos e crie 

 um Mapa que mostre o relacionamento entre eles. 

Desenvolva o Mapa do Processo em reuniões de trabalho planejadas, 

 com os envolvidos no processo ou visitando as áreas envolvidas, 

 seguindo o fluxo do trabalho. 

Colete documentos, regras de negócios e normas do processo. 
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Período de 

Inscrição 

Exemplo 
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Mapa de Processo 

Planilha de Atividades 

Atividades: colocar o número e nome da atividade constante do mapa 

de processo, seguidos de uma descrição mais detalhada da mesma.  

Responsável: colocar a área ou função constante do mapa do processo 

e, se necessário, especificar a(s) pessoa(s) que a realiza(m). 

Observações: completar esta coluna com indicações complementares, 

como por exemplo, norma / legislação que a atividade segue,  

condições especiais de realização, etc, quando necessário. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 
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Mapa de Processo 

 Uma desconexão é todo desvio, erro ou não conformidade que  

impede o alcance de uma situação desejada. São os “fios desligados” 

do processo: entradas e saídas faltantes, redundantes ou ilógicas  

que podem afetar o processo. 

  Análise  do Processo Atual (Mapeamento)

2. Identificar “desconexões”
    e resolver os problemas

      1. “É”

Identificando Desconexões 
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Mapa de Processo 

Planilha de Desconexões e Sugestões: 

     <nome do processo/sub-processo> 

DESCONEXÕES 
 

SUGESTÕES 
 

GRUPO 
   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
Marcar no Mapa do Processo o ponto em que a desconexão foi  

 identificada, numerá-la e descrevê-la na planilha. 

Identificando Desconexões 
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Mapa de Processo 

QUANTO ÀS SAÍDAS: 

 

Está produzindo alguma saída desnecessária? 

Está deixando de produzir saídas para os clientes adequados? 

Está deixando de atender expectativas de qualidade dos clientes? de prazo?  

Está deixando de atender expectativas internas de produtividade? de custos?  

QUANTO ÀS ENTRADAS: 

 

Está deixando de receber alguma entrada necessária? 

Está recebendo alguma entrada desnecessária? 

Existem entradas chegando de fornecedores errados? 

Existem entradas deixando de atender expectativas de qualidade dos clientes, 

 ou de prazo? Expectativas internas de produtividade/custos? 

 

Identificando Desconexões 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.bertrand.pt/images/interrogacao.gif&imgrefurl=http://www.bertrand.pt/&h=50&w=45&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26svnum%3D10%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
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Mapa de Processo 

QUANTO ÀS ATIVIDADES: 

Alguma atividade necessária está faltando? 

A atividade existente: 

Está agregando valor? 

Está produzindo alguma saída desnecessária? 

Está fornecendo suas saídas aos clientes necessários? 

Está produzindo saídas que satisfazem as expectativas dos clientes? 

Está sendo realizada na hora certa no processo? 

Está sendo realizada pela área/pessoa certa? 

Está criando gargalo ou não está sendo executada com eficiência? 

Apresenta fluxo do processo em série em vez de paralelo? 

Há etapas redundantes? 

Está claro o responsável pela atividade? 

Existem recursos? 

Existem informações sobre o desempenho? 

Identificando Desconexões 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.bertrand.pt/images/interrogacao.gif&imgrefurl=http://www.bertrand.pt/&h=50&w=45&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26svnum%3D10%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 52 

 

Mapa de Processo 

Desconexões  Estudo mais detalhado, às vezes é recomendado. 

1. Classificar as desconexões levantadas por tipo. 

2. Identificar as desconexões que tem maior impacto no alcance dos  

    objetivos estratégicos e no atendimento das necessidades dos clientes. 

3. Identificar quais desconexões dependem exclusivamente do  

    processo e quais dependem de outros processos para serem resolvidas. 

4. Analisar as causas das principais desconexões. 

Identificando Desconexões 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 53 

 

Mapa de Processo 

Exemplo: Análise das Desconexões – Smart Card 

19%

30%

12%3%

4%

32%

P Processo

SI Sistema de

Informação

R Responsabilidades

(falta de definição dos

papéis)

T Treinamento (falta de

capacitação)

RF Recursos Físicos

(catraca,cartão)

E Externos

(fornecedores)
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VOC - Requisitos  
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Fatores que influenciam as 

expectativas dos Clientes 

 

        Necessidades 

      

 

 

 

  Ofertas dos                      Expectativas        Experiências  

 Concorrentes     dos Clientes              Passadas 

              

 

 

      

    Conhecimento da 

     Tecnologia e do 

          Ambiente 
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Satisfação do Cliente 

 

 

 

 “Satisfação é o sentimento de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) esperado de um produto em 

relação às expectativas da pessoa ou organização.” 

 

(Kotler, 1996) 
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Satisfação do Cliente 

 

 1 em cada 4  clientes insatisfeitos troca de serviço. 

 

 1 em cada 27 clientes insatisfeitos faz reclamações. 

 

 Clientes insatisfeitos falam para 20 pessoas. 

 

 Clientes satisfeitos falam para 4 pessoas. 
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VOC: Voz do Cliente 

 A atividade “Voz do Cliente” (VOC) é 

usada para descrever as necessidades 

do cliente e suas percepções sobre o 

produto ou serviço entregue a ele. 

Identificar seus requisitos 
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 Dados da VOC ajudam a organização a: 

– Decidir que produtos e serviços oferecer. 

– Identificar características e especificações críticas 

para esses produtos e serviços. 

– Decidir onde focar esforços de melhoria. 

– Obter uma medida de referência de satisfação do 

cliente como parâmetro para comparar melhorias. 

– Identificar os principais causadores de satisfação 

do cliente. 

VOC: Voz do Cliente 
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 Alguns cuidados: 

 Clientes podem ser muito vagos sobre suas 

necessidades. 

 Algumas vezes os clientes oferecem soluções em 

vez de requisitos específicos. 

 Clientes não tem o mesmo entendimento que a 

equipe de melhoria sobre o que é VOC. 

 
Exemplos: 

“Gostaria de ser atendido melhor”. 

 “Se vocês usassem o Sedex, a entrega seria mais rápida”.  

 “Tudo deveria ser diferente”. 

VOC: Voz do Cliente 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 61 

 

Traduzindo VOC em CTQ’s 

  

Necessidade Direcionadores CTQs  (Crítico para Qualidade) 

Geral / Ampla Específico / Detalhado 

 Difícil de medir Fácil de medir 

                   

  

  

  

Assegurar que todos os aspectos da necessidade sejam atendidos 
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Exemplo: Árvore CTQ 

  

Necessidade Direcionadores CTQs 

Geral Específico 

Difícil de medir Fácil de medir 

Alta disponibilidade do 

Sistema 

Computacional 

  

Manutenção 

de Hardware  

Número de chamadas de reparo por dia 

Número de reparos feitos por dia  

Tempo para reparar uma chamada 

Manutenção 

de Software 
Número de chamadas de reparo por dia   

Número de reparos feitos por dia   

Número de interrupções de serviço por dia 

Disponibilidade 

da rede 

Tempo para reparar uma chamada 

Tempo de interrupção de serviço por dia 

Eu quero 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 63 

 

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS CLIENTES 

Fornecedor 1 

Fornecedor 2 

Fornecedor N 

<nome do processo> 

Cliente 1 

Cliente 2 

Cliente N 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sub 

Processo 

1 

Sub 

Processo 

2 

Sub 

Processo 

3 

entrada 1 

entrada 2 

entrada 3 

entrada n 

saída 1 

saída 2 

saída 3 

Mapa de Relacionamento 
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Definindo Requisitos 

O que deve ser feito  

 Dê atenção igual aos requisitos de resultados quanto aos requisitos 

de serviços, levando em consideração cada segmento de cliente.  

Uma empresa que fornece bons produtos e não oferece bons  

serviços na obtenção do produto, pode sobreviver até que o  

cliente não encontre outro fornecedor melhor. 

 Seja específico. Crie requisitos claros e mensuráveis, isto será  

necessário para entender seu cliente e para avaliar o desempenho 

de seu processo. 

 Descreva um único critério de performance em cada requisito,  

estabelecendo um nível aceitável e um não aceitável de desempenho. 

 Seja completo e conciso. 

 Considere o cliente ao estabelecer requisitos.  
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O que não deve ser feito  

Fechar a mente para novas informações sobre o que os clientes  

realmente desejam. Lembre-se, os clientes sempre ...... tem poder!!  

  

Transformar novos requisitos em procedimentos padrão rígidos.  

Esteja preparado para perceber que os requisitos dos clientes mudam 

sempre e rapidamente. Defina revisões contínuas para seus processos  

de forma a refletir a Voz do Cliente no seu negócio. 

  

Falhar em medir e acompanhar o desempenho do processo 

independentemente dos requisitos dos clientes. O processo em si  

deve ter indicadores que permitam avaliar continuamente como está  

seu desempenho a cada dia.  

Definindo Requisitos 
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Mal declarados 
 

Bem declarados 
 

Entregas rápidas 
 

Entrega recebidas em três dias úteis a 

contar do dia do recebimento do pedido 

(são considerados os pedidos recebidos 

até 15horas). 
 Tratar todos os pacientes como família 

 

Acolher o paciente até 20 seg após sua 

entrada na área de espera.  

Tratar o paciente por Sr ou Sra seguido de 

seu sobrenome. Tratar o paciente pelo seu 

primeiro nome, se ele lhe der permissão. 

 
 

Fazer bicicletas fáceis de montar e que 

não exijam experiência técnica 
 

Todos os 1200 modelos de bicicletas 

devem ser possíveis de montar por um 

adulto, em 15 minutos ou menos, usando 

somente uma chave-inglesa e uma chave-

de-fenda. 
 Política liberal de devolução 

 

A devolução de qualquer item, de valor até 

R$200,00, será aceita com restituição 

integral do valor, sem questionamento. 
 

Requerimento simples 
 

Formulário de requerimento de no  

máximo duas páginas. 
 

Definindo Requisitos 
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 Fontes reativas 

     A informação chega a você, 
quer você faça algo ou não 

 

– Reclamações 

– Telefones 
problemas/serviços 

– Ligações suporte técnico  

– Ligações serviço ao cliente 

– Relatórios de vendas  

– Informação devolução do 
produto 

– Reivindicações de garantia  

– Atividade na página Web  

 Fontes ativas 

     Você precisa se esforçar para obter a 
informação 

 

– Entrevistas pessoais ou em grupo 

– Grupos de foco 

– Pesquisas 

– Cartões-resposta 

– Visitas/chamados de vendas 

– Observação direta 

– Trocas de Lugar 

– Pesquisa/Monitoramento de 
mercado 

– Benchmarking 

 

Definindo Requisitos 
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 Exemplos de como questionar os clientes para identificar suas 

necessidades: 

– O que é importante para você sobre nosso produto / serviço? 

    (Peça-lhes para colocar cada uma dessas necessidades por ordem  

    de importância.) 

– O que você acha que é um “defeito”? 

– Qual é o nosso desempenho nas áreas que você considera importantes? 

– O que você gosta em nosso produto / serviço? 

– O que podemos fazer para melhorar nosso produto / serviço? 

– O que podemos fazer para tornar o seu trabalho mais fácil? 

– Quais recomendações específicas você nos faria? 

Definindo Requisitos 
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Num esforço de melhoria de processos não podemos deixar de 

considerar, além dos requisitos dos clientes, as necessidades 

de todos os envolvidos no processo. 

Fornecedores: quais suas necessidades em relação ao processo, 

               para que forneçam as entradas adequadamente? 

 

Participantes do Processo: como as coisas devem acontecer para que 

                                                seu desempenho seja adequado e voltado ao 

                                                atendimento das necessidades dos seus  

                                                clientes finais? 

Definindo Requisitos 
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Uma análise das prioridades dos requisitos não pode ser feita 

em longos espaços de tempo ! 

 Requisitos e expectativas de clientes mudam rapidamente. 

 Algo originalmente “encantador” tende a tornar-se “básico” ao longo 

do tempo. 

 Conhecer as necessidades e prioridades dos clientes não resolve se 

você não tiver condições de dizer se serão ou não atendidas. 

Foque atenção em alguns poucos requisitos do topo da lista de 

 prioridades e determine indicadores e metas específicas, depois 

 dedique-se a outros. 

Priorizando Requisitos 
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PDSA 
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 Ciclo de Aprendizado e Melhoria 

 O Ciclo PDSA 
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O Ciclo PDSA e o Método 

Científico 

• Criado e desenvolvido por Shewhart e Deming 

 

• É uma adaptação do Método Científico: 

Quando vamos realizar alguma atividade em busca de 

conhecimento temos algum conhecimento prévio ou 

teoria sobre o assunto 

Uma dedução (predição) é feita a partir do 

conhecimento prévio  

Observações são realizadas (dados são coletados) 

Uma comparação é feita entre a predição e os dados 

coletados 

Uma modificação da teoria (ou do conhecimento 

prévio) é feita quando não há concordância entre a 

predição e os dados. 
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Questão 

Teoria 

 Predição Chegar 10’ antes 

Teste Resultados 
Cheguei 20’ antes 

Análise 

 Nova  

Teoria 

Exemplo 

Chegar no horário 

na escola 
Ônibus passa 30 em 30´ 

Pegar o ônibus 1 hora  

antes do inicio da aula 

Ônibus passa 30 em 30´ 

Pegar o ônibus 40’ antes 

do início da aula 

O Ciclo PDSA e o Método Científico 
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 O Ciclo PDSA 

• Plan (Planejar) 

– Estabeleça os objetivos do 

ciclo 

– Quais são as questões a 

serem respondidas? 

– Quais são as predições 

para as questões? 

– Desenvolva um plano para 

coletar dados 

• Do (Fazer) 

– Execute o que foi planejado 

– Documente problemas e 

observações 

– Inicie a análise dos dados 

• Study (Estudar) 

– Complete a a análise 

– Compare os dados com as 

predições 

– Sumarize o que foi aprendido 

• Act (Agir) 

– Quais ações devem ser 

realizadas em função do 

aprendizado? 

– É necessário abrir outro ciclo? 

– Quais são os objetivos do 

próximo ciclo? 
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 O Ciclo PDSA 

• Planejar (P) 

– Qual é o objetivo do ciclo? 

– Este ciclo é para Entender a situação atual, 

Desenvolver, Testar ou Implementar mudanças? 

– Quais são as questões a serem respondidas? 

– Qual é a nossa predição para as questões? 

– Que dados devem ser coletados para responder 

as perguntas? 

– Quando, onde,como e quem (coleta dos dados)? 
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 O Ciclo PDSA 

• Planejar (P) - exemplo 
Objetivo do Ciclo : 

Identificar se as receitas da família são suficientes para cobrir as 

despesas. 

 
Questões 

(quais as dúvidas a partir do objetivo do 

ciclo? 

Predições Verificação 

1.  A renda familiar é suficiente? Não 

2.  Quanto nos falta? 50% 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 78 

 

 O Ciclo PDSA 

• Planejar (P) - exemplo 
•O QUE (What) •PARA QUE 

(WHY) 

•QUEM 

(WHO) 

•QUANDO 

(WHEN) 

•ONDE 

(WHERE) 

•COMO (HOW) •QUANTO 

CUSTA  

•(HOW MUCH) 

1 – Levantar renda dos 

integrantes da família 

•Saber renda 

total 

•Pai •Até dia 

20/08 

•Em casa •Coletar comprovantes de pagamento 

dos últimos 6 meses + mês atual, 

•Colocar dados em uma planilha 

(modelo anexo), totalizando ganho 

bruto e líquido. 

•Tempo do pai 

2 – Definir categorias de 

gastos. 

•Classificar 

gastos. 

•Pai e mãe •20/08 – das 

19h às 21h 

•Em casa •Fazer um brainstorming dos gastos 

realizados com a família toda, 

•Agrupar dados em categorias. 

(afinidades) 

•Tempo dos 

membros da 

família 

3 – Levantar despesas 

realizadas 

•Saber quanto 

gastamos e no 

que. 

•Mãe •Até dia 

02/09 

•Em casa •Coletar comprovantes de contas; 

•Organizar por categoria; 

•Colocar dados em uma planilha 

(modelo anexo), com totais por 

categoria. 

•Tempo da mãe. 

4 – Analisar resultados e 

definir ações. 

•Adequar “oferta 

à demanda” 

•Pai e mãe •Até 07/09 – 

•Aprox 6 

horas 

•Em casa •Apresentar resultados apurados para 

toda família, 

•Identificar alternativas de adequação, 

•Traçar planos e metas. 

•Tempo da 

família 
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 O Ciclo PDSA 

• Fazer (D) 

– Execute o plano 

– Anote eventos não planejados que poderiam 

afetar a interpretação dos dados 

– Inicie a análise dos dados 
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 O Ciclo PDSA 

• Fazer (D) - exemplo 
19/08 – coletados os comprovantes de pagamento e apurados os 

resultados dos últimos meses, conforme tabela abaixo. Verificou-se a 

necessidade de apurar os valores bruto e líquido. Esses últimos é que 

interessam. Os filhos ainda não tem renda própria. 

Valor bruto recebido Valor liquido recebido 

Mês/ano Pai Mãe Total Pai Mãe Total 

jan-06 1000,00 800,00 1800,00 870,00 790,00 1660,00 

fev-06 1000,00 800,00 1800,00 870,00 790,00 1660,00 

mar-06 1200,00 850,00 2050,00 1050,00 825,00 1875,00 

abr-06 1200,00 850,00 2050,00 1050,00 825,00 1875,00 

mai-06 1200,00 850,00 2050,00 1050,00 825,00 1875,00 

jun-06 1400,00 950,00 2350,00 1200,00 890,00 2090,00 

ago-06 1400,00 1000,00 2400,00 1200,00 920,00 2120,00 
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 O Ciclo PDSA 

• Fazer (D) - exemplo 

21/08 – a reunião marcada  para ontem foi cancelada, pois 

nosso filho precisou fazer um trabalho escolar. Reunião 

remarcada para amanhã, no mesmo local e horário. 

 

23/08 – Foi realizado inicialmente um brainstorming e, em 

seguida, um diagrama de afinidades (documentação anexa). 

Foram estabelecidas 7 grandes categorias de gastos e 

dentro de cada uma delas, sub-categorias, tendo como 

resultado final a tabela a seguir. Cada uma das categorias e 

sub-categorias está descrita detalhadamente na 

documentação anexa. 
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 O Ciclo PDSA 

Categoria Sub-categorias Categoria Sub-categorias Categoria Sub-categorias 

Casa Água Educação Escolas Diversão Clube 

  Luz   Material/Livros   Viagens 

  Telefone   Cursos extras   Passeios 

  Empregada fixa   Jornais/Revistas Diversos Supermercado 

  Serviços extras   Provedor Internet   Celular 

  IPTU Transporte Combustível   Vestuário 

  TV a cabo   Seguro veículo   Presentes 

  Manutenção Geral   IPVA/Licenciamento   Seguro Vida 

Saúde Plano de Saúde   Manutenção   Taxas diversas 

  Remédios   Pedágio/Estacinamento   Mesadas 

  Dentista   Outros 

• Fazer (D) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA  

24/08 – Iniciada a coleta de dados para apuração dos gastos 

realizados nos últimos 6 meses mais o mês atual. Pudemos observar 

que as contas pagas através de boletos ou com recibos, como médicos 

e dentistas, terão valores bem reais. Gastos mais rotineiros, como 

supermercado (alimentação), quando não pagos com cartão, nem 

sempre serão lembrados. 

 

31/08 – Feita a coleta de todos os recibos possíveis. Verificou-se que, 

como a prática da família é o uso do cartão para todo tipo de compra, 

teremos resultados de despesas bem próximos do real. 

 

03/09 – Atraso de um dia na atividade. As informações coletadas foram 

colocadas numa planilha, por categoria de gasto, tendo como resultado 

final as seguintes tabelas e gráficos. 

 

• Fazer (D) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

Conta fev-06 mar-06 abr-06 mai-06 jun-06 jul-06 ago-06 

Casa 415,00 581,00 468,75 468,75 468,75 522,50 636,00 

Saúde 166,00 166,00 187,50 187,50 375,00 209,00 212,00 

Educação 581,00 664,00 656,25 656,25 656,25 731,50 742,00 

Transporte 332,00 249,00 281,25 281,25 281,25 313,50 318,00 

Diversão 415,00 249,00 281,25 375,00 281,25 313,50 318,00 

Diversos 830,00 830,00 937,50 993,75 937,50 1045,00 1060,00 

Obs: Valores expressos em Real 

Mês 

fev-

06 

mar-

06 

abr-

06 

mai-

06 

jun-

06 

jul-

06 

ago-

06 

set-

06 

out-

06 média 

Diferença 

percentual 65% 65% 50% 58% 60% 50% 55% 60% 50% 57% 

• Fazer (D) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

• Fazer (D) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

Total de despesas realizadas de Fev à Ago/2006 por categoria de 

despesa

0
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T o tal do  P erío do 6.634 4.687 3.561 2.233 2.056 1.503

D iverso s Educação C asa D iversão T ranspo rte Saúde

• Fazer (D) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

01/09 – os resultados apurados mostraram que a família gasta, em média, 

57% acima de sua renda mensal. Foi também constatado que as categorias 

diversos e educação sã as responsáveis pela maior parte dos gastos. Na 

coleta dos dados foram constatados os seguintes eventos especiais (valores 

das categorias estão sublinhados na tabela): 

fev/2006  IPVA e viagem 

março e agosto/2006  pequena reforma e compra de livros 

maio/2006  aniversário da mãe 

junho/2006  pai quebrou um dente 

 

03/09 – realizada a reunião familiar para análise conjunta dos resultados e 

busca de alternativas. Houve muita reclamação e brigas, mas no final da 

reunião todos concordaram que despesas precisam ser cortadas. 

• Fazer (F) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

• Estudar (S) 

– Complete a análise dos dados com métodos 

e ferramentas apropriadas 

– Comparar a análise com as predições 

– Sumarize o que foi aprendido 
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 O Ciclo PDSA 

• Estudar (S) - exemplo 

- gasta-se 57% a mais do que se ganha  a primeira 

predição estava correta e a segunda quase; 

- precisamos cortar gastos e/ou equacionar novas fontes 

de renda. 

- não houve cuidado em evitar gastos. 

- a família toda precisa se conscientizar da situação atual e 

economizar em cada detalhe. 

- os valores extras foram supridos com cheque especial e 

recursos da poupança. 
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 O Ciclo PDSA 

 

Questões 

(quais as dúvidas a partir do objetivo do 

ciclo? 

Predições Verificação 

1.  A renda familiar é suficiente? Não Não 

2.  Quanto nos falta? 50% 57% 

• Estudar (S) - exemplo 
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 O Ciclo PDSA 

• Agir (A) 

– Decidir o que fazer a seguir em função do 

aprendizado realizado 

– É necessário abrir outro ciclo? Qual será o 

objetivo do próximo ciclo? 
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 O Ciclo PDSA 

• Agir (A) - exemplo 

Mudanças imediatas: 

• Todos os gastos realizados serão aprovados pelo pai ou pela mãe; 

• Telefone só poderá ser utilizado para receber chamadas e fazer 

ligações urgentes; 

• O celular não poderá ultrapassar o valor incluso no plano atual; 

• As mesadas serão cortadas pela metade. 

 

Próximos ciclos: 

•Desenvolver e testar as mudanças imediatas; 

•Identificar as subcategorias, das categorias, diversos e educação, 

responsáveis pelos maiores gastos; 

•Identificar quanto caíram as reservas de poupança; 

•Identificar formas alternativas de aumento de renda. 
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 O Ciclo PDSA 

Os usos mais comuns do PDSA em projetos de 

melhoria são: 

 

•Para adquirir conhecimento 

•Para desenvolver mudanças 

•Para testar mudanças 

•Para implementar mudanças 
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SISTEMA DE MEDIÇÃO 
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Medimos para: 

obter evidências estatísticas de níveis de performance que temos e que 

podemos esperar 

ter noção de nossas possibilidades e poder, assim definir metas 

realistas 

motivar o grupo a inovar suas tarefas 

 

 

saber onde devemos concentrar nossas atenções e energias 

chegar onde 

queremos 
obter posição 

histórica 

dar feedback aos demais processos da 

organização 
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Saber se uma mudança resultou em melhoria 

Saber onde devemos concentrar nossas atenções e  

   energias; 

Motivar o grupo a inovar suas tarefas; 

Obter evidências estatísticas de níveis de performance que 

   temos e que podemos esperar; 

Ter noção de nossas possibilidades+ definir metas realistas; 

Dar feedback aos demais processos  

Medimos para: 
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Indicador 
Conceito: 

“os indicadores são uma medida, geralmente 

quantitativa, que pode ser usada para ilustrar e 

comunicar um conjunto de fenômenos complexos de 

uma forma simples, incluindo tendências e progressos 

ao longo do tempo.” (definição da European Environment Agency) 

 

A construção de indicadores possibilita comparabilidade: 

•Entre as fases anterior e posterior a uma intervenção 

•Entre processos semelhantes nacionais e internacionais, etc… 

 

Geralmente, os índices (valores)  considerados adequados ou satisfatórios 

para um indicador são estabelecidos dentro da própria organização ou por 

instâncias nacionais e internacionais. 

 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 98 

 

Os indicadores devem: 

 
ser baseados nos requisitos dos clientes; 

ter importância para o negócio; 

ter integração com a estratégia da empresa; 

ser mensurável; 

ter simplicidade e clareza; 

ser específico (sem necessidade de fazer composições para análise); 

estar rapidamente disponível (logo após a ocorrência do fato); 

ter baixo custo de implementação; 

ser fácil de ser comparável; 

ser documentado e comunicado. 

 

Sistema de Medição 
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Percentual de turnover. 

Motivos de saída, por tipo. 

Número de queixas. 

Falta de trabalho, por tipo. 

Número de candidatos a vagas. 

Tempo de ciclo desde o momento em que se sabe que um cargo ficará  

vago até o momento que preenchido. 

Horas gastas em educação e treinamento. 

Número de sugestões. 

Propostas sugestões acatadas. 

Horas extras. 

Número de acidentes, ferimentos, incidentes, acontecimentos  

que não ocorreram “por um fio”.  

 

EXEMPLOS DE INDICADORES 

Sistema de Medição 
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LEMBRE-SE : Será necessário tempo e acordos, mas sem isso 

você estará “adivinhando” o que seu cliente quer e “torcendo” para 

que ele fique feliz.  

Teremos estabelecido um sistema  

de medição quando os processos contarem com 

indicadores para o seu gerenciamento– Etapa 7 e 8 

do Método GEPRO. 

Sistema de Medição 

Objetivos de um sistema de medição: 

 

Desenvolver controles e metas para avaliação contínua do processo. 

 

Estabelecer um sistema de feedback ágil para a tomada de decisão 

 

Auditar o processo periodicamente 
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As medições dificilmente surgem de forma espontânea. 

Geralmente as pessoas não temem a medição em si, mas como ela  

 será usada. 

Medições devem ser propostas pelos que serão medidos e não  

 devem ser impostas 

Organizações voltadas para o controle, tem medições estabelecidas 

 por pessoas externas ao grupo que está sendo medido. 

As pessoas motivam-se ao obter feedback sobre o seu desempenho 

Lembre-se  Os ensinamentos da Qualidade nos  dizem que, 

se algo está indo mal, a probabilidade da causa estar no 

processo é muito maior do que na pessoa que executa a 

atividade. 

Sistema de Medição 

Como criar um ambiente propício 
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•Para os Indicadores são realizadas medidas, 

cujos resultados numéricos são denominados Índices. 

•Esses índices, podem ou não estar de acordo com os Padrões 

e metas estabelecidos. 

Necessidades 

 

Requisitos 

Indicadores 

+ 

Padrões 

+ 

Metas 
Cliente 

Sistema de Medição 
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Índices – são os resultados numéricos obtidos para os indicadores  

de um processo. 

Padrões – são valores particulares dos índices definidos para um  

processo. 

Metas – são os valores que esperamos alcançar para o índice de cada 

indicador,  considerando o desempenho atual e as reais possibilidades 

de melhoria. O estabelecimento de metas deve levar em conta os  

padrões existentes no mercado.  

 

Sistema de medição: indicador 
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Requisito 
Entrega realizada em três dias úteis a contar do dia do 

recebimento do pedido. 

(são considerados pedidos recebidos até às 15 horas). 

Indicador Tempo de entrega de pedido em dias úteis  

= (dia entrega pedido – dia recebimento pedido) +1 

tem sábado e domingo? Sim => subtrai 2  

Obs: Faça várias medidas e calcule a média 

Padrão 

Meta 2 dias úteis (por ex.) 

3 dias úteis (por ex.) 

Exemplo 

Dia de recebimento do pedido = 10/05/2006 (12hr) 

Dia entrega pedido = 13/05/2006 

Tempo de entrega =    4 dias úteis  

índice 

Sistema de Medição - Exemplo 
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•Indicador de Qualidade 

•Indicador de Produtividade 

•Indicador de Capacidade 

•E outros 

 

 

Sistema de Medição 
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Indicadores de Qualidade  

Representam a proporção entre o que foi feito em 

conformidade com os padrões requeridos e o total feito. Seu 

resultado é dado quase sempre em forma percentual. 
  
 Total de problemas, erros, desvios   X 100 

 Quantidade total produzida     

  

 Ex1: se um digitador digitou 20 cartas erradas em 100 

cartas digitadas   IQ = 20 / 100 * 100 = 20% de não  

                                conformidade ou 80% de conformidade 

 

 Ex2: grau de satisfação de clientes apurado em pesquisas. 

Indicadores 
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Indicadores de Produtividade  

Representam a competência no uso dos recursos necessários 

à produção de um bem ou serviço. Representa o resultado da 

relação entre as saídas de um processo e os recursos 

utilizados para sua produção. 

Esta sempre ligado à utilização de um recurso empregado na 

geração de um bem ou serviço  é fundamental para a gestão 

do uso deste recurso. 
 

Ex1: Numa área de digitação, temos 5 funcionários que 

digitaram  400 cartas em uma hora  

 IP = 400 / 5 = 80 cartas/digitador.hora 
 

Ex2: R$5,00 / peça produzida.hora 

        100 exames realizados/equipamento.dia 

         25 visitantes/atendente dia  

Indicadores 
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Indicadores de Capacidade 

Representam a quantidade de produtos e/ou serviços 

gerados em um determinado período de tempo.  

Exemplos:           Cadeiras produzidas / dia 

·                              Atendimentos da enfermaria / mês 

·                              Km de túnel perfurado / mês 

·                              Clientes atendidos / hora 

   O indicador de capacidade uma determinada produção           

realizada em  um intervalo de tempo. Assim, se produzimos 

300 peças por dia no mês anterior e passamos a produzir 600 

peças por dia neste mês, podemos dizer que dobramos nossa 

produção ou nossa “saída”.  

Obs: O indicador de capacidade não avalia os recursos 

empregados no processo 

Indicadores 



Gestão por Processos 

UNICAMP 
Versão 2 109 

 

 

Medir antes da mudança  

 servirá para saber como está o desempenho do processo 

 

Usar o PDSA, até a mudança ser incorporada 

 

Medir depois da mudança incorporada  

 servirá para avaliar o impacto da   mudança e para o 

gerenciamento do processo 

 

Manter uma série histórica do indicador 

 

 

 

 

Sistema de Medição 
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Sistema de Medição 

Caso 1

SEMANA
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Fonte: Manual de Melhoria do Curso de Formação Black Belt - IMECC/UNICAMP 
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Nome: (nome do processo)                         Indicador: < nome do indicador > 

                                                                      Tipo: [Q]  [P]   [C] 

 

Sigla: <sigla pela qual o indicador                Periodicidade: <intervalo  de 

será conhecido>                tempo em que o indicador será 

                 aplicado>  

 

Objetivo: < o que o indicador irá medir > 

 

 

Fonte:  < local / pessoa que                         Destino:  < quem receberá os   

fornecerá os dados >                   resultados do  indicador >  

 

Definição operacional dos dados coletados 

Forma de Coleta: < manual, automática – descrever como > 

 

Fórmula:  < fórmula para obtenção do indicador – duas unidades de medida 

correlacionadas >  

Formulário para documentação de Indicadores – (fonte: GEPRO) 

               Sistema de Medição 
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Códigos: 

1- Recepção     

2- Comunicação    
3- Desperdício    

4- Equipamento    

5- Esterilização    

6- Informar Gasto        
7- Instrumentos usados, 

Etc... 

 

Brainstorming 

Diagrama de afinidade 

Ferramentas da Qualidade  e 

indicadores 
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Zero 

Um

Dois

Medir : 

•Incômodos, 

•Resultados 

•Requisitos 

 

Contrato, 

 Planilha de Desconexões 

Planilha de  requisitos: 
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Saber fazer perguntas é uma arte necessária 

em investigação científica, qualidade, 

inovação, marketing e várias outras atividades.  

Usar o PDSA: 

•Que perguntas estou querendo 

responder com o indicador? 

•O que quero aprender? 

Ferramentas da Qualidade  e indicadores 
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Coleta de dados 

Objetivo:  

A coleta de dados é utilizada quando se tem 

como objetivo sistematizar as observações 

para a obtenção de dados claros e precisos 

dos eventos de modo a não compremeter a 

análise dos dados.  

 

Ferramenta:  

 É um formulário chamado de fôlha de 

verificação, em formato de tabelas ou 

planilhas para facilitar o registro e a análise 

dos dados. 

 

Quando usar:  

 Para responder a pergunta “com que 

freqüência certos eventos acontecem?”. 
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Coleta de dados: construção 

Definir o evento que está sendo estudado e determinar os dados que 

serão observados (O que?) 

Definir as questões que se deseja responder com os dados (Por que 

– Why) 

Descrever os critérios de coleta de cada dado e elaborar um 

formulário de coleta de dados com colunas claramente tituladas e com 

espaço suficiente para o registro do dado. (Como - How).  

Definir o período de coleta dos dados (Quando - When)  

Definir quem coletará os dados e como eles serão coletados (Quem 

– Who) 

Testar previamente o formulário e fazer ajuste se necessário 

Treinar as pessoas que coletarão os dados no uso da folha de 

verificação, nos critérios de coleta dos dados, nos instrumentos de 

mensuração. 
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Coleta de dados: precauções 

Elaborar um formulário que além de claro, seja 

adequado à situação e de fácil manuseio e que 

contemple todos os fatores associados ao tema; 

Assegurar que todas as pessoas envolvidas na coleta 

de dados interpretem-nos da mesma maneira, usando 

os critérios estabelecidos, ou seja, todos devem estar 

observando a mesma coisa; 

Certificar que as medidas sejam confiáveis. 

Registrar o dado simples e deixar dados que 

necessitam de sumarização para o momento do registro 

dos dados nas planilhas de análise.   
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Coleta de dados 

Departamento de Engenharia                  Avaliador: Xxxxxx 

Data Avaliação: 31/07/95                         Tipo de Projeto: Protótipo abc 

Capa OK 

Índice com número de páginas Páginas erradas 

Memorial de Cálculos com resultados destacados OK 

Todos os desenhos anexos OK 

Número do desenho Páginas erradas 

Data da elaboração do Desenho OK 

Assinatura no Desenho Páginas erradas 

Lista de Material OK 

Folha de verificação para coleta de dados num 

processo da área administrativa (setor de engenharia) 
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Coleta de dados 

  Verificação de não-conformidades nos livros 

Tipo de livro: Suspense                                         autor: XXXXXXX 

Edição 1ª                                                                data edição: 31/07/95 

Data avaliação: 03/08/95                                        Avaliador: ABCD 

Não-conformidade Tabulação Total 

Legendas Trocadas ///// ///// /// 13 

Páginas Rasgadas /// 03 

Erros e Tradução  ///// ///// ///// ///// ///// 

///// // 

32 

Numeração errada das 

páginas 

// 02 

Manchas na Capa ///// / 06 

Páginas em Branco / 01 

Figuras Trocadas //// 04 

                           Total =  61 

Folha de verificação estratificada por tipo de problema 

(não-conformidade) numa gráfica. 
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 11

9 

Definir a forma de mensuração 

 

 

 

 

Definir instrumento e critérios de 

mensuração da característica de interesse 

Definir método de coleta das amostras 

Verificar se todos os coletadores estão 

registrando da mesma forma as observações 
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Coleta de dados : planilha de registro 

Amostra i Xi1 Xi2 Xi3 Xi4 Xi5

1 7,100 7,090 7,100 7,105 7,105

2 7,100 7,100 7,095 7,105 7,100

3 7,120 7,105 7,100 7,120 7,100

4 7,115 7,120 7,115 7,112 7,120

5 7,090 7,095 7,110 7,120 7,105

6 7,110 7,100 7,105 7,100 7,100

7 7,105 7,095 7,100 7,105 7,085

8 7,100 7,115 7,095 7,105 7,125

9 7,065 7,090 7,110 7,105 7,105

10 7,125 7,130 7,095 7,100 7,115

11 7,105 7,100 7,110 7,095 7,075

12 7,100 7,110 7,085 7,090 7,080

13 7,115 7,115 7,090 7,085 7,090

14 7,095 7,090 7,095 7,100 7,080

15 7,110 7,070 7,095 7,100 7,110

16 7,070 7,075 7,080 7,100 7,090

17 7,090 7,130 7,100 7,110 7,100

18 7,100 7,100 7,090 7,095 7,080

19 7,080 7,070 7,090 7,110 7,100

20 7,100 7,110 7,070 7,110 7,110

21 7,095 7,105 7,095 7,095 7,100

22 7,105 7,070 7,110 7,110 7,110

23 7,100 7,100 7,110 7,110 7,105

24 7,100 7,105 7,110 7,110 7,080

Máquina: 3  Turno: Manhã   Operador: José
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O que os dados 

coletados significam 

Amostra i Xi1 Xi2 Xi3 Xi4 Xi5

1 7,100 7,090 7,100 7,105 7,105

2 7,100 7,100 7,095 7,105 7,100

3 7,120 7,105 7,100 7,120 7,100

4 7,115 7,120 7,115 7,112 7,120

5 7,090 7,095 7,110 7,120 7,105

6 7,110 7,100 7,105 7,100 7,100

7 7,105 7,095 7,100 7,105 7,085

8 7,100 7,115 7,095 7,105 7,125

9 7,065 7,090 7,110 7,105 7,105

10 7,125 7,130 7,095 7,100 7,115

11 7,105 7,100 7,110 7,095 7,075

12 7,100 7,110 7,085 7,090 7,080

13 7,115 7,115 7,090 7,085 7,090

14 7,095 7,090 7,095 7,100 7,080

15 7,110 7,070 7,095 7,100 7,110

16 7,070 7,075 7,080 7,100 7,090

17 7,090 7,130 7,100 7,110 7,100

18 7,100 7,100 7,090 7,095 7,080

19 7,080 7,070 7,090 7,110 7,100

20 7,100 7,110 7,070 7,110 7,110

21 7,095 7,105 7,095 7,095 7,100

22 7,105 7,070 7,110 7,110 7,110

23 7,100 7,100 7,110 7,110 7,105

24 7,100 7,105 7,110 7,110 7,080

25 7,120 7,115 7,130 7,130 7,115

Coleta de dados 

Para responder a essa 

pergunta utilizamos: 

1.Descrições estatísticas que podem   

ser de dois tipos: 

•Descrição algébrica 

•Descrição geométrica 

2. Conceitos estatísticos 
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N 0% 14% 7% 14% Local da injeção machucado 

 

(número de casos) 

N 2% 12% 5% 10% Braço veia dificil de pegar Habilidade 

S 25% 15 30 60 Espera para agendar exame (Minutos) 

S 50% 45 60 90 Espera para ser consultado 

 
Tempo 

Melhoria ? Variação Depois Predição Antes Descrição Afinidade 

Medições  

Sistema de Medição 
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Gráficos 

 

 

 

 

 
Tipos de gráficos mais utilizados 
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Gráficos 

Concurso livre docente – n=60 

Localização Variação 

Média 201,47 Amplitude 73 

Mediana 201 Desvio Padrão 16,73 

Mínimo 170 

Máximo 243 

Quartil 1 191 

Quartil 3 210,75 

Concurso dias Concurso dias Concurso dias Concurso dias 

1 197 16 219 31 213 46 196 

2 192 17 191 32 198 47 206 

3 232 18 203 33 188 48 198 

4 214 19 210 34 203 49 193 

5 193 20 200 35 215 50 189 

6 185 21 197 36 223 51 216 

7 230 22 176 37 190 52 240 

8 232 23 205 38 185 53 200 

9 208 24 180 39 195 54 204 

10 204 25 205 40 171 55 204 

11 215 26 200 41 207 56 191 

12 202 27 170 42 202 57 178 

13 208 28 182 43 192 58 175 

14 181 29 205 44 195 59 237 

15 243 30 181 45 213 60 211 
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Histograma 
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Exemplo 

Vendas diárias de café 

Dia Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Segunda 43 37 42 39 

Terça 39 31 38 34 

Quarta 41 27 38 34 

Quinta 29 27 38 35 

Sexta 52 49 49 48 

Sábado 63 53 55 57 

Domingo 54 50 63 67 

Média 45,8 39,1 45,6 45,0 
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Gráfico de tendência: vendas de café
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Exemplo: Análise das Desconexões – Smart Card 

19%

30%

12%3%

4%

32%

P Processo

SI Sistema de

Informação

R Responsabilidades

(falta de definição dos

papéis)

T Treinamento (falta de

capacitação)

RF Recursos Físicos

(catraca,cartão)

E Externos

(fornecedores)

Gráficos 


