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O Ciclo PDSA – Ciclo de Aprendizado e Melhoria 
 
 

Um componente, de qualquer modelo de melhoria, que guia o aprendizado é o ciclo 
PDSA, ou ciclo de aprendizado e melhoria. Ao realizar as atividades dos projetos de 
melhoria, a equipe necessita ganhar conhecimento sobre o processo em estudo. 
 

Os ciclos PDSA (planejar, fazer, estudar e agir) proporcionam um mecanismo para um 
processo eficaz de experiência e aprendizagem. O PDSA é um método padrão de trabalho 
para desenvolver, testar e implementar mudanças de maneira rápida e eficaz. O uso repetido 
do ciclo é o caminho para a equipe aumentar o seu conhecimento, dando-lhe foco e 
disciplina. O uso repetido do ciclo permite que a informação obtida dos dados seja 
confirmada sob uma ampla variedade de condições. Isto aumentará a crença da equipe de 
que as ações adotadas resultarão em melhorias no futuro.  
 

O ciclo de melhoria PDSA pode ser utilizado em todas as fases de seu projeto, 
visando quatro diferentes objetivos, que devem ser descritos claramente durante o 
planejamento do ciclo.  
 
Obter conhecimento sobre algo. Exemplo: a equipe realiza um benchmarking para aprender 
com outras empresas como se realizam determinadas atividades; 
Desenvolver uma mudança. Exemplo: o conhecimento a partir do benchmarking é mapeado 
para os processos existentes na empresa para determinar se as diferenças podem ser 
implementadas e se elas resultarão em melhorias. 
Testar uma mudança. Exemplo: um novo tipo de matéria prima é usado numa linha de 
produção com diferentes produtos, visando redução de custos. 
Implementar mudanças. Exemplo: um processo completamente novo é introduzido após ser 
testado e verificado como sendo superior. 
 

O ciclo inclui quatro etapas representadas na figura abaixo, seguida de uma descrição 
detalhada de cada uma delas. 
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Planejar 
 

Esta primeira etapa se destina a descrever os objetivos específicos de cada ciclo. Este 
objetivo deve vir do conhecimento atual e deve especificar o que deve ser alcançado durante 
o ciclo. 
 
Perguntas básicas a serem respondidas: 

 Qual é o objetivo do ciclo? 

 Quais são as questões que serão respondidas? 

 Qual é a resposta (predição) do grupo para estas questões?  

 Qual o plano para realizar o ciclo e coletar os dados: 
o Que dados serão coletados para responder às perguntas?  
o Quem coletará os dados e como? 
o Como os dados serão analisados (gráficos, tabelas...)?  

Fazer 
 

Esta etapa começa quando o plano para o ciclo é colocado em prática. Durante a 
execução do plano observam-se quaisquer eventos não previstos que possam afetar a 
interpretação dos dados. Esta etapa também dá inicio ao processo de análise dos dados e 
você poderá começar a responder as questões. 
 

 

PLANEJAR AGIR 

ESTUDAR FAZER 
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Estudar 
 

A terceira etapa exige que seja dedicado um tempo para a análise dos dados, é nesta 
etapa que ocorre a maioria do aprendizado. As ferramentas de qualidade podem ajudá-lo 
nesse processo. Concluída a análise dos dados, torna-se possível comparar a análise e as 
predições. Essa comparação é elemento essencial para a produção de conhecimento. As 
teorias da equipe sobre o problema estavam adequadas? É preciso mudar as teorias atuais 
em função dos dados coletados? O objetivo do ciclo foi atingido? 
 
Agir 
 

Na etapa final, você decide o que fazer a seguir, com base em seu novo aprendizado. 
Deverá implementar a mudança que acabou de testar? Tentar uma outra? Quais novas 
dúvidas foram levantadas? Qual será o objetivo de seu próximo ciclo de PDSA? 
 
As ferramentas 
 

Em todas as fases do PDSA é necessário utilizar ferramentas apropriadas para coletar 
e analisar dados ou descrever o sistema, processo ou partes do processo relacionadas com 
o problema sendo abordado. As ferramentas permitem que idéias sejam geradas pela equipe 
e sejam organizadas de forma eficaz, que dados relevantes sejam coletados e 
apropriadamente analisados. O uso adequado de ferramentas facilita o aprendizado por 
parte da equipe e otimiza os esforços para a realização de melhorias. As ferramentas mais 
comumente utilizadas pelas equipes são: formulário de coleta de dados, histograma, 
diagrama de causa e efeito, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, gráfico de tendência, 
gráfico de controle, diagrama de afinidades, análise do campo de força, fluxogramas, etc., 
mas a equipe deveria ter a habilidade de reconhecer a necessidade de ferramentas 
específicas em uma etapa do trabalho.  Ferramentas são utilizadas para responder a 
questões específicas. É necessário saber como e quando utilizá-las. 
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Utilização de ciclos PDSA para testar mudanças 
 

O ciclo PDSA fornece a estrutura básica para você trabalhar durante a fase de testes. 
Na fase anterior você gerou alternativas de mudança baseadas nas análises e em sua 
experiência. É provável que essas mudanças resultem em uma melhoria, mas não é 
conveniente aplicá-las em um processo a menos que haja uma crença suficiente de que isso 
ocorra. É necessário, então, testar as mudanças para ajudar a elevar o grau de confiança até 
o ponto em que se esteja seguro de que a implementação das mudanças resultará em 
melhoria. 
 
  O ciclo PDSA fornece a estrutura para se aprender sobre o teste. A tabela abaixo 
fornece uma descrição de cada fase do ciclo usado para teste. 
 

Fase Descrição 

 

Desenvolvimento de um plano para implementação da mudança 
em pequena escala. Esse plano inclui objetivos, predições dos 
resultados, formas específicas para a coleta de dados e como 
serão analisados. 

 

Realização de testes e coleta de dados (por exemplo, a execução 
de um programa piloto ou a coleta de feedback do cliente). 

 

Estudo dos dados com a utilização de ferramentas de qualidade 
para comparar as predições e os resultados dos testes. (A 
aprendizagem adquirida poderá ser extremamente valiosa.). 

 

Decisão sobre continuação da fase de testes ou desenvolvimento 
de um plano de ação para a implementação das mudanças bem 
sucedidas, com base no conhecimento adquirido. 

 
Os tópicos a seguir fornecem detalhes adicionais sobre cada etapa do ciclo. 
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Desenvolvimento de um plano de teste em pequena escala 
 

É necessário testar as alterações propostas em pequena escala para aumentar o grau 
de confiança. A execução de testes em pequena escala bem-sucedidos resulta em maior 
confiança de que, a implementação das mudanças, melhorará o processo. Uma vantagem 
adicional dos testes em pequena escala é a possibilidade de minimizar o tempo, o dinheiro e 
os riscos envolvidos com os testes, produzindo um retorno máximo do investimento.  
 
O plano de testes inclui: 
 

 Objetivos específicos e as perguntas a serem respondidas pelo ciclo PDSA.  

 Predição dos resultados. (As predições são importantes por vários motivos) 

 Um plano para a realização do teste, coleta de dados e forma de estudo dos dados 
visando o desenvolvimento de ações com base no que será aprendido.  

 
Possíveis objetivos para um plano de testes. 
 
A seguir, encontram-se listados alguns objetivos possíveis para um plano de testes: 

 Decidir se a mudança proposta funcionará no ambiente de processo.  

 Compreender as necessidades do cliente para definir prioridades relacionadas à 
melhoria.  

 Estudar o sistema de medição.  

 Estudar a estabilidade de importantes características da qualidade.  

 Identificar e quantificar os efeitos das as principais causas de variação no sistema. 
 

Importância da predição 
 

A predição é a declaração de como se espera que um sistema, processo ou produto 
desempenhe em função de observações ou mudanças que serão realizadas. Costuma ser 
colocada como uma pergunta e a resposta mais provável que o conhecimento atual pode 
elaborar. 
 
Exemplo: a mudança no sistema de cobrança resultará em um atendimento melhor para 
nossos clientes? 
 
Predição: a mudança no sistema de cobrança resultará em uma redução de 10% dos erros 
de cobrança neste trimestre. 
 

Vários motivos pelos quais a predição é importante: 
 
A predição enfoca o porquê de você achar que uma mudança resultará em melhoria. 
Seu conhecimento atual e sua experiência anterior com o processo influenciam sua 
confiança no efeito positivo da mudança. Por exemplo, se o processo foi alterado e ainda não 
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funcionou porque a gerência não apoiou a mudança, sua confiança na mudança ainda estará 
baixa. 
 
As predições geram apoio e aumentam a confiança. Declarando suas teorias ou 
predições sobre a mudança, você conseguirá o apoio da equipe. Com as teorias claramente 
expressas, todos ficarão mais interessados em verificar se estão corretas. Se as predições 
estiverem corretas, todos conquistarão um grau maior de confiança em teorias.  
 
As predições permitem aprender sobre o processo. Se as predições estiverem incorretas, 
os usuários ficarão motivados a descobrir o porquê. Isso dará uma oportunidade para a 
aprendizagem. Portanto, qualquer que seja o resultado do teste, você terá aprendido mais 
sobre o processo. Essa aprendizagem facilita bastante a descoberta de mudanças que 
resultarão em melhorias. 
 

Realização de um teste 

 
Testes em pequena escala:  

 aumentam o grau de confiança de que a mudança trará melhoria.  

 são realizados antes de uma idéia ser implementada como uma mudança.  

 produzem o melhor retorno de investimento pela redução de tempo, dinheiro e dos riscos 
envolvidos no teste.  

 
Os testes em pequena escala são realizados com a freqüência necessária para ajudar 

a elevar o grau de confiança de que uma idéia será implementada com sucesso.  Cada vez 
que se testa uma idéia, você está criando uma oportunidade para aprender mais sobre essa 
idéia, através da coleta de dados adicionais para análise. A coleta de dados ao longo do 
tempo auxilia a determinar a estabilidade da mudança prevista. 
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Estudo dos dados 
 

A menos que os resultados de um teste sejam estudados cuidadosamente, corre-se o 
risco de detalhes importantes serem omitidos. 
 
O estudo dos dados é um processo de três etapas: 
 

1. Análise dos dados.  
2. Comparação dos dados do teste com as predições.  
3. Resumo do que foi aprendido.  

 
A análise minuciosa dos dados coletados permite usar os testes de maneira efetiva. 

Várias ferramentas de qualidade poderão ajudar a compilar os dados e a exibi-los de forma a 
auxiliar a identificação de tendências, problemas potenciais ou resultados inesperados. Você 
poderá usar um gráfico de freqüência, gráfico de Pareto ou gráfico de dispersão para 
comparar os dados coletados com as predições e resumir o que aprendeu. 

Definição da necessidade de ciclos de testes adicionais 

 
A próxima etapa do ciclo PDSA para a realização de testes será determinar a 

necessidade de ciclos de testes adicionais.  Geralmente são necessários vários ciclos de 
testes em pequena escala para elevar o grau de confiança a um nível suficiente para a 
implementação da mudança proposta. Os ciclos de testes deverão ser realizados sob 
condições variáveis da vida real, até que o grau de confiança seja suficiente para a 
implementação da mudança proposta.   
 
De acordo com o que você aprende com o estudo dos resultados dos testes, a próxima etapa 
será uma das seguintes opções: 
 

 Implementar a mudança proposta 

 Abandonar a mudança proposta 

 Modificar a mudança 
 Testar a mudança sob condições diferentes.  

 
Decisão de implementar a mudança: Se os resultados do teste forem bem-sucedidos, 
confirmando a teoria, você pode decidir implementar a mudança.  
 
Dica: implemente uma mudança somente quando o grau de confiança for suficientemente 
alto para proporcionar segurança de que haverá melhoria. Pode ser necessário executar 
ciclos de testes adicionais - sob condições variáveis, em locais diferentes ou com novos 
funcionários envolvidos no processo. 
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Decisão de abandonar a mudança: Se os resultados do teste forem negativos, negando a 
teoria, você pode optar por abandonar totalmente a idéia ou alterar a mudança em função do 
aprendizado. 
 
Decisão de alterar a mudança: Se os resultados do teste não forem conclusivos, você pode 
decidir modificá-lo, com base nas observações feitas durante sua execução, e executá-lo 
novamente. 
 
Decisão de testar sob condições diferentes: Use testes iniciais em pequena escala para 
verificar se uma mudança funcionará sob determinadas condições. Você pode continuar a 
usar testes em pequena escala sob condições diferentes, para verificar o grau de certeza de 
que a mudança resultará em melhoria sob condições variáveis.  

 
Cada vez que se executa um ciclo de testes, você aprende mais sobre o processo. A 

abordagem de experiência e aprendizagem para testar continuamente ajuda a elevar o grau 
de confiança necessário para implementar mudanças com sucesso. 



 

 

...
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GESTÃO DE PROJETOS 
 

 

DEFINIÇÕES 

 
PROJETO 
 
 É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo (PMI) 
 É um empreendimento único que deve apresentar início e fim claramente definidos e 

que conduzido por pessoas, possa atingir seus objetivos, respeitando os parâmetros 
de prazo, custo e qualidade. (PMI)  

 
ATIVIDADE DE ROTINA  
 
 É uma atividade permanente 
 As características da atividade são conhecidas 
 O produto gerado pela atividade é definido 
 Já existem pessoas responsáveis pela atividade 
 Apresenta menor variabilidade possível 

 

PMI 

 

É um instituto sediado nos Estados Unidos com abrangência internacional.  
Foi fundado em 1969, e hoje é o principal órgão dedicado à evolução dos estudos em 
Gerência de Projetos.  
É também reconhecido pela ISO como organismo normatizador na área de Gestão de 
Projetos.  
Fornece certificação PMP (Project Management Professional) reconhecida no mundo todo. 
Trabalha com nove áreas de conhecimento: Escopo, Prazo, Custo, Qualidade,  
Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Integração. 
Site: http://www.pmi.org 
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CARACTERÍSTICAS DE PROJETO 

 

 Tem início e fim bem definidos (temporário). Sua duração é temporária, porém seu 
resultado não é. 

 É executado por pessoas (tem líder e membros de equipe). As pessoas são alocadas 
de acordo com os perfis necessários para a execução das atividades, portanto é 
multidisciplinar. 

 Seu objetivo é entregar produto(s) exclusivo(s): sempre diferente dos anteriores, 
novos ou melhorados 

 Deve respeitar limites de prazo, custo e qualidade acordados 
 Características das atividades são desconhecidas e incertas, gerando instabilidade  
 Alguns produtos/resultados podem ser incrementados ao longo do projeto. Ex: o 

escopo do projeto é descrito de maneira geral no início do projeto e se torna mais 
explícito e detalhado conforme a equipe do projeto desenvolve um entendimento mais 
completo dos objetivos e das entregas. 

 Dependendo do tipo de projeto em questão, segue normalmente uma metodologia, já 
estabelecida ou conhecida. 

 
 

EXEMPLOS DE TIPOS DE PROJETOS 

 

 Construção de uma casa 
 Desenvolvimento de um sistema de informação 
 Lançamento de um carro novo 
 Organização de um evento 
 Melhoria de um processo produtivo 

 
 

EXEMPLO DA RELAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS E 
PROJETOS 

 
A partir do planejamento estratégico, a organização desdobra várias ações 

estratégicas que devem ser realizadas a fim de alcançar as metas do futuro desejado. 
Geralmente são realizações novas que resultarão em novos produtos, o que implica em um 
grande esforço e elevado número de tarefas. Dessa forma, não é possível tratá-las como 
atividade de rotina. É necessário montar equipes específicas para permitir o alcance dos 
resultados dessa realidade futura. Portanto deverão ser implementadas através de inúmeros 
projetos.  
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COMO SURGEM OS PROJETOS 

 

Projetos são normalmente autorizados pela alta direção devido a um ou mais dos seguintes 
fatores: 
 Demanda de mercado 
 Necessidade comercial 
 Necessidade de um cliente 
 Avanço tecnológico 
 Requisito legal 
 Necessidade social 

 
 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 
“É a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos”. (PMI) 
 

O gerenciamento de projetos é realizado através da execução e da integração das 
seguintes fases: 
 Início 
 Planejamento 
 Execução 
 Acompanhamento / Re-planejamento  
 Encerramento 
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Pode-se observar através da figura 1 que  as fases apresentam intersecção e o nível 
de atividades varia. Na fase de execução é onde se realiza a maior carga de atividades, 
sendo também bastante considerável a carga da fase de planejamento. 
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Fase de Início 
 

Fase que marca desde o nascimento da idéia do projeto até a aprovação da sua 
execução. 
 

O problema/necessidade é detalhado a ponto de se entender melhor os objetivos do 
projeto, definindo suas metas e os produtos esperados.  
 

São identificados os perfis necessários para a execução e analisada a disponibilidade 
dos recursos humanos.  
 

São também realizadas estimativas de prazo e estimativas de recursos tecnológicos e 
materiais necessários. 
 

É recomendado fazer uma estimativa de custo que deve estar dentro do orçamento. É 
necessário analisar custo x benefício, quantas pessoas serão alocadas, quanto tempo, qual o 
resultado que vai ter. Deve-se trabalhar com valores, geralmente mão-de-obra e 
equipamentos. Analisar se os custos são compensados pelos benefícios. Nas empresas 
essa questão de custo é levada muito a sério. Na grande maioria dos órgãos/unidades da 
Unicamp não existe ainda essa prática, porém é necessária. 
 

É elaborada e apresentada a proposta do projeto (venda da idéia). 
 

Finalmente é realizada a avaliação da viabilidade do projeto, ou seja,  é tomada a 
decisão quanto a execução do mesmo, considerando a viabilidade de conclusão dos 
objetivos e metas do projeto. 
 
 
Fase de Planejamento 
 

Concentra-se na estruturação e viabilização operacional do projeto. 
 

Nela, a proposta de trabalho, já aprovada na fase anterior, é detalhada por meio de 
um plano de execução operacional. 

 
O gerente do projeto é designado e são negociados os recursos humanos, de acordo 

com os perfis necessários, que comporão a equipe do projeto. 
 
O gerente do projeto deve promover uma reunião de Instalação (kick-off) do mesmo, 

com a finalidade de apresentar os objetivos, metas e produtos a serem alcançados, bem 
como os prazos acordados. Nessa reunião, são designadas as responsabilidades de cada 
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membro da equipe, para conseguir o comprometimento de todos a fim de garantir o sucesso 
do projeto. 
 

Deve ser elaborada uma lista de atividades ou tarefas que devem ser executadas para 
obtenção dos resultados esperados. Essas atividades podem estar relacionadas entre si de 
diversas formas. Deve ser analisada a dependência entre as atividades, qual deve ser 
executada antes (precedente) para definir a seqüência das mesmas ou quais podem ser 
executadas em paralelo.  
Para cada atividade dessa lista deve ser definida a duração da mesma, e os membros da 
equipe que a executarão, com estimativa de esforço de cada um. 
 

Alguns elementos devem ser considerados, com atenção, no planejamento das 
atividades, pois podem vir a ser críticos no desenvolvimento do projeto: 
 Gargalos: são atividades que, ou “seguram” o início de várias outras – por ser sua 

precedente – ou são aquelas que dependem de muitas outras atividades para serem 
executadas, necessitando que todas sejam concluídas para que possa ser iniciada. 

 Sobrecarga no uso de recursos humanos: pode ocorrer quando há atividades que 
podem ser iniciadas no mesmo instante, porém, necessitam dos mesmos membros da 
equipe. 

 Inflexibilidade: uma seqüência rígida de atividades, sem qualquer outra em paralelo, 
podendo comprometer o projeto em termo de prazos. 

 
Em todos os projetos, por mais complexos que sejam, sempre há atividades que podem 

ser iniciadas mais cedo ou concluídas mais tarde sem colocar o prazo final em risco. Essa 
flexibilidade entre o mais cedo que uma atividade pode ser concluída e a data que ela deve 
ser concluída é chamada de folga. Por definição, se uma atividade tiver flexibilidade, ou 
folga, associada com as suas datas de início e término, ela não está no que se chama de 
caminho crítico. Entende-se por caminho crítico a seqüência de atividades que devem ser 
concluídas nas datas programadas para que o projeto possa ser concluído dentro do prazo 
final. Dessa forma, tais atividades críticas devem ser acompanhadas com rigor. 
 

Durante o planejamento podem ser definidos documentos ou produtos que serão 
resultados das atividades. 
 

Os recursos tecnológicos, financeiros, materiais estimados na fase inicial devem ser 
viabilizados. Devem ser providenciados os equipamentos, espaço físico, telefones, 
softwares, enfim devem ser fornecidas todas as condições necessárias para execução do 
trabalho. 
 

Deve-se assegurar a geração, coleta, distribuição e armazenamento apropriado das 
informações do projeto, estruturando o sistema de comunicação visando assegurar que 
todos os interessados no projeto tenham todas as informações necessárias. Ver quem 
precisa de qual informação e como ela será passada para cada um. É importante planejar a 
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comunicação, a distribuição das informações, os relatos de desempenho para ajudar a 
gestão dos interessados. 
Alguns mecanismos praticados são: combinar a freqüência de reuniões com a equipe, criar 
listas eletrônicas de comunicação, site de projeto, elaborar atas de todas as reuniões. 
Toda a documentação do projeto deve ser armazenada em local pré-definido e previamente 
organizado. 
 

Ainda nessa fase de Planejamento, são identificados os riscos do projeto e elaborados 
planos de mitigação para os mesmos.  
Considera-se risco a possibilidade de alguma coisa dar errado,  um evento ou condição 
incerta que, se ocorrer, pode atrapalhar o projeto dificultando ou impedindo o alcance dos 
objetivos e metas definidas.  Então o risco pode ser definido como a combinação da 
probabilidade de um acontecimento e das suas conseqüências. 
Para cada risco identificado é necessário analisá-lo, ou seja, relacionar os eventos, os 
impactos e avaliar as probabilidades destes se tornarem reais. Devem ser pensadas ações 
para eliminar ou diminuir a chance de ocorrência, e caso venha a ocorrer o que deve ser feito 
(plano de contingência). 

Portanto, Gerenciamento de Riscos é o conjunto de atividades voltadas à 
identificação, análise (impacto e chance de ocorrer), resposta e monitoração dos riscos. O 
gerenciamento de riscos auxilia o gerente do projeto a tomar decisões oportunas e 
adequadas que garantam o sucesso do mesmo. 
 

Outra atividade a ser realizada é o fechamento do escopo do projeto. São negociadas 
e definidas claramente as fronteiras do projeto. Deve-se assegurar que o projeto inclui todos 
os trabalhos necessários e apenas os trabalhos necessários para gerar os produtos com as 
características e funções acordadas, para que o projeto seja finalizado com sucesso. 
 

É necessário definir pontos de controle, momentos importantes (marcos) para 
acompanhamento e validação. Geralmente ocorrem com os níveis mais estratégicos que 
estão acompanhando o projeto (patrocinadores, dono do processo). Alguns desses pontos 
de controle são importantes para decidir a continuidade do projeto. 
 

Outra atividade a ser considerada nessa fase é o planejamento de treinamento da 
equipe,  
caso seja necessário.  Analisar cada pessoa indicada para o projeto e verificar se há 
necessidade de treinamentos para que possa executar adequadamente seu papel. 
 

Finalmente com todas as informações obtidas nas atividades anteriormente descritas, 
é possível elaborar um documento conhecido como Plano de Projeto. No caso de melhoria 
de processos, na verdade, a maioria das informações está dentro do Contrato de Trabalho. 
Tem escopo, objetivos, metas, equipe definida, restrições definidas, riscos identificados e 
planejados. Além disso, o plano deve conter também as atividades no 5W2H com um 
cronograma. (anexo I) 
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Muitas vezes despreza-se essa fase querendo começar a executar as atividades 

rapidamente, o que não está correto. Deve-se sempre lembrar que a fase de Planejamento  é 
a segunda fase de maior nível de atividades. 

 

Vale ressaltar que o planejamento do projeto não é algo para ser feito somente uma 
vez no começo do projeto. Observar o progresso da equipe e atualizar adequadamente o 
plano do projeto devem ser tarefas constantes do gerente de projeto, além do fato de que a 
equipe deve ser envolvida no planejamento. 
 
 
Fase de Execução / Acompanhamento / Re-planejamento 
 

Trata da execução do trabalho conforme o planejamento. Controle do 
desenvolvimento do projeto, identificando, de forma antecipada, os problemas para tomada 
de ações corretivas necessárias, efetuando re-planejamentos quando pertinente. 
 
 A comunicação, baseada no sistema de comunicação estabelecido na fase de 
planejamento, é ativada entre todos os participantes do projeto, não só membros da equipe, 
mas também níveis gerenciais, patrocinadores, donos de processo. 
 

As atividades programadas na fase anterior são executadas, utilizando-se os recursos  
humanos e materiais previstos. 
 
Há gerenciamento do clima e dos relacionamentos na equipe, bem como 

acompanhamento do desempenho dos membros da equipe. 
 
É importante dar feedback, resolver problemas e coordenar mudanças necessárias 
na equipe. 
 
Caso haja solicitação de mudanças no escopo acordado inicialmente deve-se obter a 

concordância dos envolvidos e deve ser avaliado o impacto das mesmas. Isso pode resultar 
em revisão do plano do projeto  e conseqüentemente re-planejamento do mesmo. 

 
Os riscos do projeto devem ser monitorados pelos responsáveis designados em cada 

ação de mitigação que foi planejada na fase anterior. Tais responsáveis devem executar as 
atividades preventivas/de contingenciamento e relatar as ocorrências. 

 

 
O controle de prazos visa assegurar que o projeto termine dentro dos prazos definidos 

(ou re-negociados). 
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Considerando o acompanhamento de todas as questões anteriores, é importante estar 
atento a necessidade de efetuar re-programações. Para tal deve-se tomar como base o 
plano anterior, observar diferenças entre data de início e término, e também considerar 
obstáculos que possam impedir o cumprimento de alguma atividade. 

 
Ao longo do projeto é fundamental o registro das principais ocorrências, o relato de  

dificuldades/problemas, fatores críticos para as próximas atividades, soluções inovadoras, 
boas práticas. É imprescindível relatar o desempenho do projeto ao nível gerencial superior, 
ao patrocinador, ao dono do processo: status, progresso, previsões, como os recursos estão 
sendo utilizados, riscos, problemas. Em casos de urgência, as reuniões com níveis 
gerenciais devem ser solicitadas antes dos pontos de controle formais definidos na fase de 
planejamento. 
 
 
Fase de Encerramento 
 

Conclusão de todas as atividades, entrega dos produtos finais, para formalmente 
encerrar o projeto.  

 
Às vezes a tendência é “abandonar” o projeto nessa fase conclusiva. A equipe muda 

seu foco, a prioridade diminui, a equipe diminui, a atenção muda, todos já se encontram 
cansados, mas deve-se tomar cuidados para que todas as atividades sejam corretamente 
conduzidas e concluídas. 

 

Inicialmente nessa fase devem ser verificadas as atividades que ainda estão 
pendentes para que sejam finalizadas. 

 
Pratica-se realizar uma reunião de lições aprendidas. Auxilia a formar uma memória 

técnica e a capitalizar conhecimento. Aproveita-se a reunião para uma análise dos erros 
cometidos (prazo, especificação, custo, risco, erros técnicos, etc). Essa reunião requer 
cuidado em sua condução para não promover “ataques”. Alguns membros podem se usar 
disso como forma de se “defender” e o objetivo não é esse, mas sim que todos aprendam 
com as experiências, com os acertos e erros. 
 

A elaboração de relatórios com as principais ocorrências, resultados do projeto e 
desempenho da equipe é importante, evita perda de informações e garante a existência de 
um histórico do projeto (dossiê). 

 
Nessa fase realiza-se um fechamento formal junto ao cliente/patrocinador, inclusive 

para formalizar a aceitação do produto pelos mesmos. 
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Após concluídas as atividades torna-se possível a liberação dos membros da equipe,  
permitindo a alocação dos mesmos em outros projetos/atividades. É preciso notificar as 
gerências da disponibilidade do pessoal. 

 

Finalmente, nessa fase há a atividade de comemoração do sucesso do projeto. Este 
marco de encerramento representa, também, uma oportunidade de confraternização da 
equipe, que comemora o sucesso de vencer mais um desafio. O gerente do projeto deve 
aproveitar a chance de agradecer o empenho de todos da equipe, incentivando-os a 
participarem de novos projetos. 
 
MOTIVOS DE ATRASO EM PROJETOS 
 

Há diversas razões que levam os projetos a não serem concluídos no prazo acordado. 
Geralmente, os atrasos ocorrem devido a: 
 
 Planejamento insuficiente 
 Plano não realista 
 Escopo subestimado 
 Alterações dos requisitos pelos clientes 
 Incapacidade de acompanhar o progresso 
 Incapacidade de detectar problemas com antecedência 
 Acompanhamento insuficiente 
 Complexidade técnica 
 Equipe não qualificada 
 Mudança de prioridade 
 Falta de comprometimento da equipe 
 Grupos de apoio não cooperativos 
 Falta de motivação e energia na equipe 

FATORES DE SUCESSO EM PROJETOS 
 

Em contrapartida, há diversos fatores que colaboram para o sucesso do projeto. 
Dentre eles: 
 
 Apoio executivo 
 Clareza do objetivo  
 Envolvimento do cliente 
 Planejamento bem dimensionado e realista 
 Escopo minimizado 
 Gerente de projeto experiente 
 Equipe qualificada 
 Equipe motivada e integrada 
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PERFIL DE MEMBROS DA EQUIPE 

 
Características de membros de equipe eficazes: 
 
 Têm compromisso com as metas 
 Contribuem com idéias 
 Respeitam diferenças individuais 
 Participam da tomada de decisões em equipe 
 Têm espírito de colaboração com a equipe 
 Enfrentam conflitos de maneira adequada 

 

PAPEL DO GERENTE DO PROJETO 

 
 Motivar 
 Encorajar decisões em equipe 
 Supervisionar o comportamento da equipe 
 Assegurar que todos trabalhem com satisfação 
 Enfrentar problemas políticos e organizacionais 
 Providenciar os recursos  
 Estabelecer um bom nível de comunicação 
 Garantir a execução do projeto 
 Organizar, coordenar, acompanhar 

 

PERFIL DO GERENTE DO PROJETO 

O profissional gerente de projetos deve ter habilidades, como: 
 
 Planejamento estratégico, tático e operacional 
 Conhecimentos de estruturas e comportamento organizacional 
 Gerência de relações de trabalho 
 Auto-gerenciamento  
 Liderança  
 Comunicação  
 Negociação 
 Solução de problemas  
 Capacidade de influenciar a organização 
 Energia e iniciativa 
 Coordenação e organização 
 Conhecimento tecnológico geral
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Qualidade dos Serviços 

 

O serviço é um produto! 
 
 

 Até 1980 a maior parte da literatura a respeito de qualidade focalizava o produto físico. 

 A qualidade dos serviços era tratada, na literatura de marketing, como um subproduto, alguma 

coisa que ajudava o cliente a comprar um produto ou a usá-lo mais tarde.  Além disso, a palavra 

“serviço” era entendida como alguma coisa extra, relacionada a itens como condições de pagamento, 

instruções para uso, garantias, reparos, manutenção e assim por diante.  Freqüentemente, a palavra 

serviços era usada para definir os benefícios gratuitos ligados à aquisição de um produto. 

 Desde o início dos anos 80, a literatura mais recente a respeito de serviços e gerência de 

serviços mostra claramente que o conceito de serviços está sendo focalizado seriamente.   Existem 

várias razões para o crescente interesse pelos serviços. 

 A qualidade técnica de produtos similares concorrentes está se tornando cada vez mais igual.  

Assim, a qualidade dos serviços prestados na compra e no uso de um produto está ficando mais 

importante para o cliente, no momento da escolha de um fornecedor. 

 Durante as últimas décadas, os países industrializados do mundo têm se movido em direção a 

uma “sociedade de serviços”.  A elevação dos padrões de vida tem aumentado a demanda por 

serviços.  Muitas empresas de serviços experimentaram um crescimento explosivo como resultado 

dessa demanda, e uma série de indústrias de serviços evoluiu. 

 A crescente indústria de serviços inclui: Bancos, companhias de seguros, firmas 

transportadoras, agências de viagens, hotéis, restaurantes, postos de serviços, salões de beleza, 

oficinas de reparos automotivos, escritórios de advocacia, contadores, agências de propaganda, 

organizações educacionais, companhias de serviços de computador, cinemas, vídeolocadoras, 

clubes de ginásticas e spas etc. 

 Além disso, existe o grande número de “indústrias de serviços” pertencentes ao setor público: 

hospitais, instituições, escolas, serviços públicos, etc. 

 Em muitos países industrializados, a indústria de serviços é a maior de todas, empregando até 

dois terços da população. 

 Os serviços não são mais subprodutos, eles são o próprio produto. 
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A qualidade do serviço é julgada tanto pelo seu recebedor (o cliente) 

como pelo provedor (a organização de serviços). 

A qualidade do serviço do ponto de vista da organização de serviços 

 

 Dentro de uma empresa, a qualidade do serviço é definida como o grau até o qual um serviço 

satisfaz os requisitos descritos em suas especificações. 

 Quando uma organização de serviços decide fornecer uma certa qualidade, ela também precisa 

assegurar que essas demandas e padrões, uma vez estabelecidos, sejam cuidadosamente atendidos. 

 A qualidade acertada deve ser garantida através da prevenção de erros, do controle de 

qualidade, bem como pelo treinamento e motivação de cada prestador individual de serviço. 

A qualidade do serviço do ponto de vista do cliente 

 

 A qualidade do serviço, em termos de mercado, pode ser definida como o grau até o qual um 

serviço satisfaz as exigências, os desejos e as expectativas do seu recebedor. 

 Um cliente percebe a qualidade como sendo superior ou inferior, dependendo da sua 

experiência.  Isto não tem, necessariamente, relação alguma com aquilo que dizem os peritos. 

 A qualidade de um dado serviço somente é melhor quando o cliente sente que o serviço é 

melhor, a despeito daquilo que a gerência da organização de serviços e outras autoridades percebem 

como aperfeiçoamentos objetivos e factuais. 

 Toda organização de serviços deve se assegurar de que a qualidade dos serviços satisfaça 

constantemente as exigências daqueles segmentos de mercado para os quais ela decidiu dirigir seus 

esforços. 

 A crescente insatisfação entre os clientes que não reclamam representa uma ameaça a 

qualquer organização de serviços. 

 Toda organização de serviços deve monitorar a satisfação dos clientes, através de pesquisas 

de mercado regulares.
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A COMUNICAÇÃO AUTÊNTICA 
 

Compreende-se que, a comunicação entre dois ou mais indivíduos, para ser 
verdadeira, autêntica, deve ser uma comunicação entre “pessoas”. Despida de qualquer 
artifício que mascare a experiência subjetiva, ela deve fazer desta última o único vínculo 
fundamental entre os seres. 

Para que essa comunicação se estabeleça não basta querê-la. É necessário que certas 
qualidades sejam postas em prática: 

 
 a congruência 
 a atenção positiva incondicional 
 a empatia 
 

Ser congruente em sua relação com o outro significa ser você mesmo, estar presente em 
sua relação, estar aberto e não defensivo em relação aos próprios sentimentos 
(autenticidade transparente). 

 

Dar uma atenção positiva incondicional ao outro é estar pronto para aceitar qualquer 
manifestação do outro sem julgá-la. 

 

Ser empático consiste em perceber o quadro de referência interno de uma outra pessoa, 
como se você fosse a outra pessoa, mas sem perder a condição “como se...”.  

 

AS ATITUDES INTERPESSOAIS: 

 

A atitude empática visa uma compreensão mais verdadeira da pessoa. A fim de 
estuda-la mais concretamente, é preciso opô-la a cinco outras atitudes: 

 

 a pesquisa 

 a avaliação 

 a sugestão 

 o apoio 

 a interpretação 
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Essas atitudes definem uma tipologia geral das intervenções verbais que 
podemos fazer depois que uma pessoa tiver exposto tudo ou parte do que ela quer 
dizer. O que é preciso compreender é que estas intenções não são neutras; elas 
induzem no interlocutor um comportamento em resposta.  

 

Para maior clareza no estudo dessas atitudes, falaremos de entrevistador e 
entrevistado. 

 

A atitude de pesquisa ou de investigação visa a busca de um complemento de 
informação. 

 

 Seja de informação sobre os fatos (pesquisa) 

 Seja uma opinião sobre as informações (sondagem) 

 Seja uma precisão sobre os sentimentos vividos (exploração) 

 

Esta atitude visa obter informação que o entrevistador julga indispensáveis à 
compreensão da situação. Orienta o entrevistado para um aspecto do problema em 
função da percepção momentânea do entrevistador. 

 

Se a pergunta formulada for muito significativa para o entrevistador, ela induzirá 
reações pessoais do entrevistado que não mais se exprimirá sobre o problema, mas 
sobre a posição do entrevistador.  Pode assim ser vivida como um interrogatório e, se 
a informação for muito pessoal, suscitar uma reação de defesa (inibição, fuga, etc) 
diante de uma curiosidade suspeita.  Pode também ser sentida como um julgamento 
implícito (as informações dadas eram insuficientes, incompletas). 

 

  A atitude de avaliação propõe um julgamento com referência a critérios lógicos, 
a normas, valores (é verdade, é falso, é um bem, é um mal). Essa atitude é 
constantemente posta em jogo nos problemas de decisão, quase sempre de maneira 
explicita, mas freqüentemente também sem que o próprio entrevistador o saiba. 

 

Nesse caso ela traduz na maioria das vezes uma reação de defesa do entrevistador 
para com tudo o que é estranho ao seu próprio sistema de referência. A nível do 
entrevistado, ela induz uma sensação de desigualdade e inferiorização: 
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- ou o entrevistado se submeterá à direção assim proposta, buscando a aprovação 
moral ou apresentando a imagem mais favorável em detrimento da pertinência da 
informação; 

- ou então, com a avaliação, desencadear no entrevistado uma inquietude 

(julgamento). 

 

Ele se sentirá culpabilizado, inibido e tenderá a esquivar-se e a reduzir a troca ou a 
revoltar-se contra o julgamento que não aceita. 

 

A atitude de sugestão consiste em propor ao entrevistado um meio, uma 
solução para o problema. Indica ao outro o que convém que ele faça a nível  do 
entrevistado, a sugestão mais ou menos ajustada ao seu problema pode evitar a 
procura de uma solução pessoal. Ele sente-se comparado, protegido. Se aceitar essa 
dependência, tranqüilizadora num primeiro momento, corre o risco depois, no caso 
dessa solução revelar-se má, de jogar a responsabilidade sobre o entrevistador. 

Como a solução proposta é artificialmente sobreposta ao problema, o entrevistado 
pode também ter a impressão de ser rejeitado e de sentir essa solução como uma 
ruptura implícita da entrevista.  De qualquer maneira uma solução compartilhada, pelo 
entrevistado e entrevistador é sempre melhor compreendida. 

A atitude de apoio, visa fornecerão interlocutor um encorajamento, uma 
consolação, uma compensação. Tenta tranqüilizar, minimizando a impotência da 
situação através de uma relativização do aspecto afetivo, de uma “desdramatização” 
“Vivi os mesmos problemas...”. 

  

Essa atitude pode provocar uma recusa hostil, a ser objeto de compaixão, a ver 
banalizado seus problemas. 

 

A atitude de interpretação visa fornecer ao outro uma explicação do que foi dito. 
Se a interpretação não trouxer uma significação nova, mas, apresentar-se como uma 
deformação, uma distorção pessoal, uma tradição tendenciosa do entrevistador, será 
então vivida como uma incompreensão e dará fim à comunicação. 

Pode também levar o outro a uma reexplicação defensiva de seu ponto de vista, 
reforçando-o em suas posições, levando-o a racionalizar e não a aprofundar. 

 

A interpretação exige uma competência, um sistema de explicação por parte do 
entrevistador; supõe, além disso, que o interlocutor seja suficientemente receptivo, 
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que ele espere e peça uma explicação aceitável, uma clarificação do que talvez tenha 
percebido confusamente. Essas duas condições raramente estão reunidas. 

A atitude compreensiva ou empática é, pois, uma atitude que difere 
fundamentalmente das cinco que acabamos de ver. Para maiores precisões, faremos 
um breve exercício. 

 

Texto organizado a partir da bibliografia adotada por: Magda Senna Vulcano. 
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COMUNICAÇÃO - O COMPORTAMENTO 
NÃO-VERBAL 

 

 
A observação banal de uma conversa entre dois indivíduos revela a troca de sinais 

“não verbais”: mímica, olhar, gesto, postura; esses sinais, elementos às vezes difíceis de 
isolar no comportamento global, precedem o discurso verbal, reforçam-no, modulam-no. 
Diretamente perceptíveis pelo interlocutor na relação de comunicação, esses elementos são 
muitas vezes de uma compreensão mais imediata do que o conteúdo verbal. Tem um efeito 
direto e informam imediatamente sobre as condições da comunicação (vontade de favorecer 
a comunicação, evitação, opinião que se tem do outro traduzem-se por elementos de 
comportamento nitidamente perceptíveis). 

 
O comportamento não-verbal parece ter como principal função informar acerca dos 

afetos do emissor: sua atitude emocional, motivacional e cognitiva é diretamente identificável 
através de todos os elementos não-verbais que servem de base  à comunicação na interação 
emissor-receptor. O gesto e a mímica  acentuam e pontuam  de mil e uma maneiras o curso 
do enunciado lingüístico. Desempenham então uma função de regulação. 

 
A informação não-verbal parece sob muitos aspectos superior à informação verbal. 

Seu impacto é imediato. Quer essa informação seja consciente ou inconsciente, intencional 
ou não-intencional, só muito dificilmente ela poderia ser anulada pelo conteúdo verbal da 
mensagem. As informações não-verbais são ao mesmo tempo mais complexas e mais 
matizadas: os efeitos de contrastes permitem formular ou fazer referências a estados de 
espírito e de sentimento que seria muito difícil exprimir com palavras; elas parecem também 
mais dignas de fé, pois seu domínio é mais fácil. Por outro lado, são inferiores à linguagem, 
no sentido de serem restritas ao aqui e agora e, portanto dependentes do lugar e do tempo; 
na linguagem não-verbal, o sujeito está inteiro na experiência presente, é fascinado pelo 
presente, sem posição intelectual nem domínio do conjunto dos sinais emitidos. 

 
A partir de observações, podemos classificar os diversos modos de comunicação 

segundo seu grau de complexidade: 
 
 as comunicações ligadas à atitude corporal: tônus, postura; 
 as  comunicações que se baseiam nas coordenações complexas da 

micromotricidade: mímica, linguagem gestual, vocalização; 
 a linguagem que dá prova de maiores capacidades motoras e intelectuais na 

aprendizagem e domínio do código simbólico. 
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A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL: 
 
 A distância que separa o emissor do receptor não é fortuita. Ela se acha determinada 
por um conjunto de regras que refletem a mensagem e as intenções dos interlocutores. 
 
 O espaço é convencionalizado por todo um sistema de sinais que varia conforme os 
grupos sociais e culturais: 
 

  A distância íntima: nessa situação, duas pessoas podem falar-se num tom 
confidencial, as trocas são emocionalmente ricas e marcadas por uma 
confiança recíproca, o contato físico é possível. A intrusão nesse espaço íntimo 
deflagra um sentimento de insegurança: quando nos encontramos num 
elevador ou numa multidão e um estrangeiro penetra nesse espaço, evitamos 
seu olhar, recusamos a comunicação ou a vivemos como uma agressão; 

 
 a distância pessoal: quando duas pessoas se encontram na rua, param 

habitualmente a essa distância para conversar. Uma certa interação e a 
observação do comportamento do outro são então possíveis. As duas pessoas 
podem ainda apertar-se as mãos e falar em voz alta sobre assuntos geralmente 
bastante neutros; 

 
 a distância social:  permite uma comunicação verbal sem contato físico; ela é 

utilizada por qualquer pessoa que deva comunicar-se com uma outra numa 
situação social em que a troca é não-pessoal e pode ser ouvida por outras 
pessoas (quase sempre uma mesa ou um guichê manterão os interlocutores a 
essa distância); 

 
 a distância pública aproximada: permite uma informação pública destinada a ser 

ouvida por um conjunto limitado de pessoas. É a distância adotada numa 
reunião, a que separa o professor de seus alunos. Com efeito, assim que uma 
pessoa representa um papel, assim que adota uma máscara social, prefere 
manter a distância. Dessa forma o olhar não pode mais encarar, a informação é 
empobrecida, a comunicação é reduzida ao discurso racional. A relação é 
menos envolvente, mais controlável; 

 
 a distância pública afastada: reduz ainda mais as possibilidades de interação. 

Os gestos se tornam estilizados, mais simbólicos, o conteúdo da mensagem é 
valorizado e torna-se mais formalizado. É a distância adotada para um discurso 
numa reunião pública, a do ator no palco. Aqui, o interlocutor é um espectador, 
um receptor passivo. 
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A distância, que é evidentemente determinada pela acústica, serve assim de regulador 
do grau de intimidade na relação com o interlocutor. Ela exerce uma influência diferencial na 
transmissão da informação pela mobilização dos diversos canais de comunicação (tátil, 
visual, auditivo....). 

 
Essas distâncias de interação variam conforme o conteúdo da mensagem, mas 

também conforme os indivíduos e as culturas.  Hall observa que na América Latina, a 
distância de interação é muito menor do que nos Estados Unidos: “Com efeito, os sul-
americanos não podem falar-se confortavelmente se não estiverem numa proximidade que 
evoca para o norte-americano impressões sexuais ou hostis.” A compreensão e a 
aprendizagem dessas relações determinam pois em parte o sucesso ou as dificuldades da 
comunicação. 

 
Por outro lado, o modo de penetrar no território de outras pessoas e o emprego do 

tempo que ele implica indicam também a relação que une duas pessoas: um superior 
hierárquico penetrará no território de um subordinado e dominará a comunicação, enquanto 
inversamente o subordinado esperará a autorização para aproximar-se e falar. O superior 
disporá de um espaço fechado, de um território específico, a secretária trabalhará numa sala 
comum. 

 
Da mesma forma, numa classe, só o professor dispõe de espaço para deslocar-se, 

ficando o aluno imobilizado num lugar determinado. 
Parece que, conforme sua personalidade, os indivíduos não são todos igualmente 

sensíveis a esses dados: os introvertidos, as pessoas ansiosas ou agressivas tendem a 
preservar seu território de um modo mais acentuado; uma pessoa ansiosa tentará manter 
uma distância maior com seus interlocutores, materializando suas defesas pó um recuo físico 
na comunicação. Assim o espaço vivido não coincide nunca com o espaço real. Existe pois 
um espaço imaginário em que se exprimem os medos e os desejos das pessoas, um espaço 
simbólico no qual os locais, os lugares tem uma significação e um valor com relação ao 
grupo. 

 
Todo espaço se organiza com um dentro e um fora. Tem um centro, uma fronteira, um 

limite, zonas privadas, zonas públicas. Existe um espaço íntimo onde o corpo se move, onde 
todos os gestos são conhecidos e domináveis, um espaço social onde as relações se criam. 

O indivíduo utiliza o espaço segundo seu sentimento de segurança e seu 
desenvolvimento pessoal. Seus desejos e defesas inscrevem-se do modo pelo qual vai 
marcar e ocupar seu território. Nos grupos, o espaço traz a marca material da história das 
relações interpessoais. Com efeito, cada grupo recebe passivamente ou conquista o espaço, 
arruma-o para sua existência modifica-o ao longo de sua história. Por exemplo, num grupo 
em que as relações são difíceis, cada qual cai criar tacitamente um conjunto de regras para 
reger os deslocamentos e os encontros. O espaço é assim quadriculado, repartido, 
neutralizado. Ele é esvaziado de uma incerteza e oferece a cada um ordem e segurança. 
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 A partir desses dados, a ocupação do espaço nunca é, portanto, acidental; ela 
corresponde a certas leis que os indivíduos utilizam mais ou menos conscientemente 
segundo o desejem. 
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A LOCALIZAÇÃO 

Num grupo, a escolha de um lugar em torno de uma mesa é determinada no espaço 
de interação. Se a localização não estiver ligada a um ritual ou a uma qualidade social, 
constatamos geralmente que a escolha está em relação com o papel ao qual a pessoa aspira 
na comunicação. 

 
Habitualmente a posição na extremidade da mesa confere um status privilegiado: num 

júri, a direção do grupo é quase sempre espontaneamente oferecida àquele que ocupa esse 
lugar. Se essa solução não for adotada, ela é provavelmente sinal de uma rejeição. Com 
efeito, essa situação permite uma observação do comportamento de todos os participantes, 
assegurando, pois, um controle das comunicações e facilitando a tomada da palavra. 
Observou-se também que as pessoas que gostariam de exercer um certo poder no grupo se 
instalavam de preferência nesse lugar. 

 
Nas situações de concorrência, são ocupados inicialmente os lugares que se 

defrontam, enquanto nas situações coloquiais são primeiramente os lugares de canto que 
são procurados, nos quais as variações do olhar, da atenção podem passar despercebidas. 

 
Os psicólogos clínicos notaram que, na aplicação de um teste, a posição face a face 

inibe e pode provocar reações de oposição. Essa situação deflagra uma rivalidade, enquanto 
a situação lado a lado evoca a dependência. A posição preferida decorreria de uma 
disposição das cadeiras colocadas a 45º. Na situação de entrevista essas observações 
permanecem válidas.  Basta observar as disposições das poltronas de certos escritórios para 
reconhecer que esses dados são tipicamente aceitos. 

 
O modo pelo qual se organiza a disposição espacial é indicador do tipo de relação que 

a pessoa deseja ter com seu interlocutor: a escolha do face a face ou de uma outra 
disposição induz o tipo de comunicação desejada consciente ou inconscientemente. 

 
Moscovicci e Plon estudaram de um modo experimental a incidência das diversas 

posições dos interlocutores sobre o grau de formalização do discurso. Criaram quatro 
situações colóquios nas quais dois sujeitos eram convidados a dialogar sobre um tema 
definido: posição face a face (situação familiar), de costas (situação que impede o recurso às 
expressões gestuais e mímicas), lado a lado ( situação familiar, mas formalizada pela 
proibição  de voltar-se para o locutor e guiar-se através de sua linguagem não-verbal), 
sujeitos sentados face a face mas separados por um biombo que impedia qualquer troca não 
Lingüística.  
 
Constatou-se que nas situações limitativas (de costas ou de lado) os sujeitos tendiam a 
formalizar mais suas mensagens, que se aproximavam então da linguagem escrita. 
Obrigados a escolher seu material verbal e a cuidar da seqüência lógica do discurso, 
produziam menor volume de emissão, menos redundante e com melhor organização 
sintática. 
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 Para os autores, essas diferenças podem em parte ser interpretadas pelo fato de 
essas disposições espaciais serem investidas de uma significação social que modifica o tipo 
de mensagem transmitida.  As situações “face a face” e “com biombo” aproxima-se das 
situações ordinárias de conversas em que as réplicas são freqüentes, rápidas e traduzem por 
parte de cada um dos interlocutores o desejo de afirmação de suas posições pessoais, 
enquanto num canal mais limitativo as intervenções traduzem o desejo de colocar-se num 
ponto de vista mais geral e não estritamente pessoal. 
 
 A posição espacial desempenha, pois, um papel importante na modulação da 
mensagem, pois modifica as possibilidades e o sentido das relações entre os indivíduos. 
 
Essas observações podem ser relacionadas com a afirmação de Mac Luhan, segundo ele, 
“O meio é a mensagem”. O conteúdo da mensagem é em grande parte determinado pelas 
condições materiais de sua produção e de sua transmissão. A escolha de um canal auditivo 
ou visual mobiliza de modo diverso o receptor e determina formas de sensibilidade e de 
socialização diferentes. 
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OS GESTOS: 
 
 Os gestos que precedem ou acompanham o discurso (mudança de postura, 
movimento da cabeça, movimento das mãos, dos braços, dos ombros) são mais ou menos 
acentuados segundo os meios sociais e os grupos culturais. Às vezes constituem um 
conjunto codificado que regula as expressões do corpo em certas situações sociais 
(protocolo, etiqueta, saudação). O conhecimento desses sinais e o respeito dessas regras 
manifestam que o sujeito pertence ao grupo: são sinais de reconhecimento que diferenciam e 
reforçam os vínculos sociais.  
 
 Certos gestos (balançar a cabeça, levantar o punho), que possuem uma significação 
precisa, constituem um léxico emblemático que acompanha a linguagem falada. A linguagem 
dos surdos-mudos representa uma utilização sistemática dessas possibilidades e constitui 
um substituto da palavra. Em nível individual, a manutenção do  
equilíbrio (e repartição do peso do corpo, a rigidez ou o abatimento da coluna vertebral), os 
ombros (bloqueados ou móveis), o aspecto geral dos movimentos (impulsivos, espontâneos 
ou controlados), a respiração (bloqueada ou reduzida por causa de uma contração dos 
músculos abdominais) são traços que indicam o grau de tensão ou relaxamento ligado ao 
estado emocional e afetivo do indivíduo.   
Cada emoção exprime-se num modelo postural que reflete essa tensão ou esse 
relaxamento. É assim que a raiva e o ódio acarretam uma contração, enquanto na alegria e 
na afeição os corpos se dilatam e se relaxam. 
 
 Reich mostrou que certas tensões psíquicas acabam bloqueando determinados 
músculos; forma-se então uma couraça muscular que reduz a sensibilidade aos estímulos 
exteriores e leva a reagir de modo repetitivo. A observação dessas tensões é um elemento 
importante na previsão do comportamento. 
 
 É certo que desde o primeiro contato o receptor percebe imediatamente esses indícios 
particulares e modula sua comunicação em função dessas informações. Ombros arqueados 
e a cabeça inclinada indicarão provavelmente uma grande submissão na relação que se 
acha imediatamente regulada por esses dados; uma tensão momentânea na postura do 
tônus indica um elevado grau de atenção; a abertura ou o fechamento corporal (pernas 
cruzadas, braços cruzados) - traduzem a receptividade. Conseqüentemente, as modificações 
de postura, podem ser meios de regulação espontânea na comunicação: um relaxamento 
físico facilita a troca. A utilização de certos gestos é freqüentemente nas técnicas de 
entrevista: por exemplo, balançar a cabeça a cada afirmação do interlocutor poderá levar a 
um reforço de suas afirmações. O comportamento não-verbal desempenha aqui um papel de 
indutor para apoiar, indagar sobre um ponto particular. 
 
 No grupo, as modificações de postura são muitas vezes indicadoras de relações 
existentes entre os membros desse grupo: muitas vezes um acordo traduz-se por uma 
conformidade dos gestos e das posturas; ao contrário, um grande diversidade de gestos 
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indica seu desinteresse, ou seja, um desacordo. Em geral, os indivíduos tendem a imitar os 
gestos das pessoas que acham simpáticas.  Essas imitações são, pois, indícios importantes 
na análise da dinâmica das relações e dos papéis no interior do grupo. 
 
 A observação de todos os gestos é fundamental para compreender a dinâmica da 
comunicação: “Aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir pode chegar a 
convencer-se de que nenhum mortal pode guardar um segredo. Embora seus lábios estejam 
silenciados, ele fala com a ponta dos dedos”. 
 
 
A MÍMICA: 
 
 Os sentimentos primários: a alegria, a cólera, a raiva, a surpresa, a pena, o nojo, o 
interesse são manifestações ligadas á inervação de certos músculos faciais específicos; 
encontram-se em todos os povos e em todas as culturas. 
 
 Nessas expressões parece difícil determinar o que é constitucional e o que muitas 
vezes foi adquirido demasiado cedo através de hábitos culturais. É certo que os indícios do 
rosto (rugas, fisionomia) e os sinais da mímica expressiva (sorriso, sobrancelhas franzidas) 
possuem um grande valor informativo. 
 
 É preciso notar que desde cedo o rosto humano e particularmente o olhar tem no bebê 
um papel de deflagrador. Na verdade é para ele a primeira forma individualizada que vai 
orientar a relação com a mãe e por conseguinte a socialização.  E, como observa Lorenz, 
certas formas específicas deflagram reações determinadas pela espécie.  “a silhueta da 
criança” seria assim um deflagrador social ( uma cabeça grande em relação ao corpo, uma 
testa ampla e curvada, olhos grandes). Essa forma deflagra em todos os indivíduos em 
resposta afetiva típica: ser-lhe-ão atribuídos qualificativos como “encantador”, bonitinho”, 
“bonzinho”.  Os fabricantes de bonecas e os produtores de desenhos animados utilizaram 
amplamente esses dados. A publicidade, a arte, a industria demonstram todos os dias a 
importância desses estímulos chaves. 
 
 Individualmente, cada rosto possui sua característica própria. Podemos nele encontrar 
os sinais da emotividade, da impulsividade: cada qual adquiriu por experiência próprias 
noções intuitivas de morfo-psicologia. Um observador atento poderá, pois, ler no rosto certas 
informações sobre a personalidade e a história de seu interlocutor. Deve-se porém, 
reconhecer que é sobre as informações ligadas ao rosto que são mais numerosas as 
distorções, os erros de interpretação, as projeções.  Muitas vezes as emoções e os 
sentimentos do observador são transferidos ao rosto do interlocutor; isso que dizer que a 
mímica e a expressão do rosto criam imediatamente um inter-relação e que, por falta de 
elementos nitidamente discriminativos, o julgamento permanece subjetivo. 
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 É certo que as expressões que se baseiam num código social nitidamente 
determinado (sorriso, piscar de olhos) são facilmente identificáveis e analisáveis a partir de 
seu contexto, mas cada indivíduo possui um modo próprio de exprimir sua emoção: a 
ansiedade, por exemplo, poderá tomar as mais diversas formas (palidez, rubor, tremores 
transpiração).  É na verdade o modo pelo qual cada um estabeleceu relações interpessoais 
em seu meio familiar e social que determina as formas de expressão. Com efeito, muito cedo 
e educação obriga a criança a um controle das reações motoras. Conforme seu meio cultural 
e social, cada indivíduo adotará uma estrutura particular de resposta emocional: a expressão 
emocional é favorecida nos meios mediterrânicos, enquanto os orientais procuram nada 
deixar transparecer em seus rostos. As formas dessa expressão apresentam, aliás, 
diferenças culturais às vezes importantes; o japonês sorri quando está embaraçado, o chinês 
mostra a língua quando está surpreso. 
 
 As mímicas conscientes ou inconscientes são, portanto, quase sempre específicas do 
meio social, da região em que a pessoa foi educada. O que é chamado, por exemplo, de 
“facilidade social” em certos meios corresponde ao domínio de uma máscara cujas 
expressões são especificamente codificadas de acordo com as situações sociais. 
 
 Enfim, a expressão traz também a marca da personalidade: certas pessoas terão 
sempre uma mímica muito expressiva, outras apresentarão um rosto mais fechado. 
 
 
O OLHAR: 
 

A maioria das expressões faciais diferem sobretudo, graças aos músculos dos olhos, 
que são muito móveis. Qualquer movimento dos olhos, qualquer movimento das pálpebras, 
qualquer dilatação de pupilas propõe importantes elementos de informação. 

 
É por isso que o olhar é um dos aspectos determinantes na comunicação. Nele 

podemos ler as mais variadas expressões, as emoções mais reais. A expressão do olhar é 
tão variada e difícil de controlar que é também difícil dominar as intenções mais ocultas.  
Dessa forma é preferível fugir ao contato do olhar de alguém a fornecer--lhe informações 
sentidas como demasiadamente íntimas. 

 
O olhar parece ter uma dupla função: indica a quem se dirige a comunicação e 

constitui um indício da atenção dada. Não existe interação na comunicação sem troca de 
olhar, o contato com os olhos marca uma interação interna. Manter, sustentar o olhar de 
outrem é tentar dominar a comunicação, submeter o outro à sua dependência: certos 
vendedores exercitam-se fixar o alto do nariz de seu cliente, e o subordinado que fixa os 
olhos do superior será considerado “insolente”. 

 
“Ser visto” -  é também uma expressão da culpabilidade. Por isso as trocas de olhares 

são rápidas e a freqüência do contato visual dependerá do grau de intimidade e de confiança 
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efetivamente atingido. Os sujeitos, tem tendência a olhar na direção de seu interlocutor 
quando tem a palavra e a desviar o olhar quando terminam de falar. 
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A VOZ E OS SINAIS PARALINGÜÍSTICOS: 
  
 Também a voz transmite às vezes, sem que o emissor o perceba, uma soma de 
informações sobre sua personalidade e seu estado de espírito na comunicação. Podemos 
distinguir: 
 
 as características fônicas: modulação da altura do tom, intensidade, timbre, sotaque; 
 a vocalização: sons extralingüísticos ( risos, soluções, respiração) 
 as repetições acidentais de certos sons ( hã, gagueira) que muitas vezes marcam 

inquietude e a angústia; 
 a entonação, a articulação; 
 o ritmo, a fluência, a estrutura no tempo, os silêncios. 
 

A criança quando nasce dispõe de uma gama muito ampla de possibilidades fonéticas. 
É dentro dessa gama que ela vai selecionar e aprender os sons específicos de sua língua 
materna: na criança que emite espontaneamente o inglês terá dificuldades em pronunciá-lo 
alguns anos mais tarde. Somente serão conservados, devido aos reforços sociais, os sons 
utilizados pelo meio familiar e mais particularmente pela mãe. Um indivíduo traz no registro 
de sua voz a marca quase irreversível de seu grupo social e cultural. Ora o sotaque tem 
valores particulares, significações sociais: na peça de Bernard Shaw, bastava que Pigmaleão 
modificasse a voz, seguindo os conselhos de seu professor de Fonética, para encontrar 
todos os indícios de um novo status social. 

O timbre de voz é específico de um registro pessoal. A voz pode ser gritante, 
monótona, triste, clara, quente: exprime, pois, características emocionais e afetivas.  

 
O ritmo, a fluência, a intensidade dependem também do controle emotivo: a voz pode 

então ser segura, ansiosa, enérgica.  
 
Uma entonação particular modificará totalmente o conteúdo da frase. Pode nela 

introduzir um subentendido, uma ironia. A entonação torna-se então uma outra forma de 
modulação do conteúdo lingüístico da mensagem. 

 
As modulações da fluência, do tom, a intensidade são dados diretamente 

considerados pelo orador em sua comunicação, segundo queria persuadir, expor e ordenar. 
 
Mas a voz, dado fundamental da personalidade, é difícil de modificar. Além disso, em 

toda comunicação oral, o receptor percebe primeiro um comportamento. Sendo percebida 
uma discordância no conjunto dos sinais que compõem a imagem do emissor, o conteúdo 
informacional do discurso lingüístico será em grande parte anulado por essa contradição. 
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CONCORDÂNCIA E DISCORDÃNCIA ENTRE OS CÓDIGOS VERBAL E NÃO VERBAL: 
 

O código verbal possui um objetivo: transmitir um conteúdo de valor informacional, 
mas o código não verbal é quase sempre utilizado para manter a relação interpessoal. Esse 
código não verbal é sentido diretamente pelo interlocutor e constitui a primeira impressão 
sobre a qual se inscreve todo o conteúdo verbal, assim reforçado ou atenuado. No entanto, 
conforme sua personalidade, cada indivíduo é mais ou menos sensível aos sinais não 
verbais. 

 
Se houver convergência e concordância do sistema verbal e não verbal, o impacto da 

mensagem é mais forte e a recepção melhor. Mas se existir uma discordância entre os dois 
sistemas, a contradição produz um efeito perturbador: há desorientação do receptor, o 
sentido da mensagem acha-se alterado e é o conteúdo não verbal que se torna então 
preponderante. Se na relação com seu filho a mão se mostrar positiva quando sua atitude 
não verbal é hostil. A criança acha-se envolvida numa situação contraditória: acreditar em 
sua mãe ou em seus próprios sentidos. Se confiar nos seus próprios sentidos, poderá manter 
um sólido apoio na realidade; se acreditar em sua mãe, preservará a relação de que 
necessita, mas sua percepção do real sofrerá uma distorção perigosa. 

 
Numa informação, duas afirmações contraditórias criam uma confusão. A recepção 

dessa discordância pode levar a uma negação do real e acarretar um recuo para dentro de si 
mesmo e graves perturbações da afetividade. 

 
Parece natural que, do ponto de vista expressivo, a concordância entre o verbal e o 

não verbal seja imediata, mas as perturbações da personalidade podem produzir distorções. 
O aspecto inconsciente de certos desejos reprimidos ao nível do discurso racional, 
ressurgem na comunicação do indivíduo sem que ele o perceba, pois o corpo é mais difícil 
de censurar do que a palavra. O que não pode ser dito em nível verbal, em nível consciente, 
pode às vezes exprimir-se pelo corpo. 

 
É preciso também lembrar que as primeiras comunicações entre mãe e filho são não 

verbais. Os primeiros comportamentos supõem a utilização de códigos diferentes do código 
simbólico; a aprendizagem desses códigos baseia-se num mimetismo imediato entre a 
criança e seu meio humano. Depois pela importância atribuída à língua falada e escrita, o 
ensino vai ignorar esses meios de comunicação. É muito raro no ensino, uma sensibilização 
aos sons, às cores, ao tato, ao olfato, ao paladar. Tudo o que diz respeito ao corpo, e mais 
particularmente a sensação e o prazer ligado a essa sensação, é ignorado apesar de sua 
importância na comunicação direta. Todavia a linguagem terá sempre a marca dessas outras 
formas de expressão, pois existe uma profunda interação entre o corpo e a linguagem. 
Assim, é do corpo que Lea tira metáforas e toda uma simbologia, contida em expressões 
somo: “perder a cabeça”, “por os pés no chão”, “ter a língua comprida”, “ à flor da pele” etc.  
Essas formulações exprimem a íntima relação entre a vivência do corpo e as formas da 
linguagem. 
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Inversamente, o discurso a palavra, podem modificar uma tensão, um sintoma ou 

mesmo curar um corpo no tratamento terapêutico. Esses dois registros de expressão agem 
entre si. Os desejos do corpo inscrevem-se na linguagem. Falar é exprimir o corpo, pois a 
palavra traz a marca do corpo vivenciado. São, pois, as relações de significação que a cada 
vez são postas em jogo nas diversas expressões. 
 

 

A RECEPÇÃO DE UMA MENSAGEM 

 

Quem não se divertiu um dia experimentando transmitir oralmente uma mensagem? 
Uma mensagem de boca a boca, de uma pessoa a outra; após uma dezena de 
transmissores, ela é recolhida no fim da cadeia. A rapidez da transformação da mensagem é 
sempre impressionante, pois em geral ao cabo de cinco ou seis transmissões, a mensagem 
perdeu 70%  dos detalhes que a compõem. Ao cabo de uma dezena de transmissões, ela 
adquiriu uma forma definitiva: mais curta, mais concisa, e estruturou-se de tal modo que se 
tornou facilmente memorizável.    

Essa redução é comparável à realizada habitualmente pela memória individual. Com 
efeito, quando o indivíduo recebe um conjunto de informações, tende a fazer um triagem e a 
só reter e memorizar as poucas informações que vai transmitir. 

A redução da mensagem é devida a essa seleção dos detalhes. Nem todas as partes 
da mensagem entram em consonância com o receptor: certas expressões lhe são mais 
familiares, outras mais inesperadas. O receptor nunca assimila passivamente a mensagem; 
reage à significação em função de suas preocupações, de seu sistema de referências. 
Embora acabe selecionando e guardando os detalhes que estejam mais de acordo com seu 
ponto de vista, pode também dar importância a um detalhe que na mensagem original só 
tinha pouco interesse: existe aí uma acentuação de certos aspectos da mensagem. Os 
detalhes são reduzidos e acentuados de modo a corresponderem a uma coerência e a uma 
lógica aceitáveis para o receptor. 

Esses processos de redução, de acentuação, de assimilação às estruturas pessoais e 
coletivas são particularmente observáveis na transmissão de uma mensagem que tenha  
vários transmissores, mas também existem em todo processo de comunicação 
interindividual. 

Se admitirmos que o indivíduo tendo a reiterpretar a mensagem em função de suas 
próprias preocupações, podemos dizer que, cada vez que existe uma diferença de 
preocupação ou de interesse entre o emissor e o receptor, há distorção, filtragem na 
transmissão da informação. 

De um modo objetivo, todos os desvios entre as caracterísitcas do emissor e as do 
receptor serão fonte de ruídos: diferenças de sexo, de idade, cultura, status. Todos esses 
desvios acarretam motivações, modos de utilizar a linguagem, valores, percepções 
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diferentes. Ora, toda diferença é fonte de incompreensão. Por isso, o que é espantoso não é 
as pessoas não se compreenderem, mas chegarem, algumas vezes a se compreender. 

Muitos estudos sobre a comunicação insistem nesse sentimento de incompletude, 
nessa incomunicabilidade que pesa sobre a consciência dos homens. Para remediá-la, 
várias técnicas são propostas. Elas insistem sobretudo nos aspectos de expressão: é preciso 
“sustentar seus pontos de vista”, “aclarar suas idéias”, “dominar a sua exposição”, etc. Todas 
essas tentativas reforçam o egocentrismo e confortam o indivíduo numa posição seja 
defensiva, seja agressiva.  A comunicação reduz-se a uma luta de influências  que visa trazer 
o outro para o  próprio sistema de referências, negando assim qualquer diferença. 

Os exemplos de não comunicação são muito numerosos. Não parece natural que os 
indivíduos se recusem a ouvir, recusem-se na verdade a se submeter a alguma coisa que 
não lhes diz respeito e que só é importante para o emissor ? O mestre quer impor sua 
ciência. O diretor quer impor suas ordens. O técnico, suas regulamentações. Todos se 
lamentam sobre as dificuldades da comunicação e tentam esconder seu fracasso sob um rio 
de palavras.  Por que o aluno aceitaria uma ciência que lhe é estranha? O operário, um 
regulamento que não julga útil? 

Quase sempre, a não comunicação indica uma defesa natural do receptor que rejeita 
uma informação que não julga necessária. Com efeito, só quando há uma concordância de 
motivações pode uma informação “pegar”, associar-se a uma informação já integrada no 
sistema de referência do receptor. Muitas vezes o receptor é assimilado a uma máquina 
passiva totalmente dominada, como se fosse uma cera mole que vai impregnar-se das 
informações emitidas. Ora, na maioria das vezes, a relação emissor-receptor não é uma 
relação de simples dependência. Sempre há necessidade de um ajustamento, de uma 
adaptação. 

Isso quer dizer que a relação que une o emissor ao receptor é aui fundamental: é a 
compreensão dessa relação que será um dos fatores decisivos para o êxito ou fracasso do 
processo de comunicação. Como a comunicação não se reduz a um processo de 
comunicação. Como a comunicação não se reduz a um processo de influência onde se 
opera a prática de mecanismos de defesa, o observação e a escuta do outro tornam-se 
então primordiais. Escutar o outro é aceitar sua expressão, compreender suas motivações, 
seu sistema de referência e entender o que possa estar de acordo com esse sistema de 
referência na mensagem a ser emitida, e que por esse motivo terá alguma possibilidade de 
ser ouvido, desde que, entretanto, a formulação da mensagem não tenha uma forma por 
demais estranha ao receptor, e desde que as palavras e a sintaxe não se afastem muito de 
seus hábitos. È pois o emissor que deve esforçar-se para ser ouvido, quando 
espontaneamente pediríamos antes ao interlocutor que esteja disponível e aceite 
passivamente a comunicação. 

Uma mensagem que não se afastar demasiadamente do sistema de referência do 
interlocutor tem maiores possibilidades de ser recebida: isso quer dizer que o receptor só 
ouvirá o que quiser ouvir. 

 
O “FEEDBACK”, RETORNO DA INFORMAÇÃO E MEDIDA DOS DESVIOS 
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 Um bom militar no campo de manobras não ousaria dar uma ordem sem verificar sua 
recepção. O soldado em posição de sentido deve, com voz firme, repetir imediatamente a 
ordem em sua formulação exata. 
 A verificação da recepção pela reformulação da mensagem pelo retorno da 
informação, é com efeito em dos meios mais simples e mais necessários para certificar-se da 
recepção da mensagem e provocar um processo de ajustamento se for o caso. É preciso 
ainda que esse retorno da informação não tome a forma caricatural do “repita”, diz o mestre”. 
 Na verdade, o feedback mais natural e mais espontâneo nada mais exige além de 
uma atenta observação do receptor pelo emissor. Toda pessoa que se preocupe com a 
qualidade da transmissão de sua informação e que esteja suficientemente desligada de suas 
próprias preocupações ( quando à sua mensagem e á sua própria imagem) procurará os 
sinais particulares de uma escuta e de uma atenção. 
 Já vimos no exame dos sinais não verbais que vários indícios poderima informar sobre 
o estado emotivo e intencional do interlocutor. O olhar, a mímica, as tensões do corpo 
acabam reagindo com relação à mensagem. Certos gestos, os movimentos dos olhos, da 
cabeça chegam a sincronizar-se com o ritmo do discurso. Para um orador particularmente 
eficaz, a linguagem usual tem fórmulas como “agitar as massas”, “escutar boquiaberto”. Se a 
atenção for muito intensa, todo o corpo é mobilizado para a escuta e recepção. È pois, 
particularmente importante a identificação dos indícios corporais para se assegurar o 
ajustamento da mensagem ao grau de atenção e de escuta do receptor. 
 A observação dessas reações é todavia insuficiente em qualquer comunicação em 
que a mensagem apresente alguma complexidade. É então necessário provocar o retorno da 
informação e indagar da compreensão da mensagem, se o próprio receptor não explicitar 
seu sentimento e suas idéias. O feedback exige pois um  esforço de esclarecimento e supõe 
por parte do emissor uma relativa confiança em suas capacidades de estabelecer uma 
relação com outrem. 
O exemplo negativo seria dado pelo professor que, por estar inquieto e ansioso demais 
quanto ao modo pelo qual sua aula transcorrerá, prefere “ bancar o avestruz”. O medo de 
seu auditório leva-o a concentrar-se em sua mensagem, a não levantar os olhos das 
anotações, a escrever no quadro sem nunca voltar-se para  a classe. Acreditando estar mais 
seguro com o domínio de sua mensagem, fecha-se numa situação que vai angustiá-lo cada 
vez mais. Quanto mais progredir em sua exposição, mais se sentirá inseguro. Tendo rompido 
qualquer contato com seu auditório, torna-se-lhe totalmente impossível alcançar a qualidade 
da recepção. No fim da exposição, verificará efetivamente que a comunicação não passou e 
se reforçará em sua atitude defensiva. Assim, compreensão, aceitação da relação e retorno 
da informação estão ligados: o retorno da informação será tanto mais natural e tanto mais 
rico quanto mais a  relação entre os interlocutores for aceita e analisada em toda a  sua 
realidade. 
 O retorno da informação aumenta então a confiança do emissor, pois reduz as 
incertezas da recepção da mensagem e facilita o ajustamento através de um melhor 
conhecimento do receptor (motivações, nível de conhecimentos, linguagem, estereótipos e 
valores do receptor). Ela permite um modulação progressiva da mensagem em função das 
características do interlocutor, reforça as motivações de cada um, pois há compreensão e 
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aceitação da situação de comunicação. O feedback deve ocorrer no tempo  necessário a 
esse retorno da informação. Muitas vezes o emissor fica persuadido de que sua mensagem 
possui a forma mais exata e mais pertinente possível e prefere nâo perder tempo com 
conversas inúteis. 
 Qualquer comunicação que vise uma compreensão real do receptor exige uma 
descentração do emissor, que ultrapassa assim seu próprio ponto de vista para analisar 
globalmente o sistema emissor-receptor-mensagem. 
 Há porém situações  em que de qualquer modo, a comunicação só pode ser 
problemática. São os casos em que a mensagem está em contradição com o sistema de 
referência do receptor. 
 
 

A DISSONÂNCIA COGNITIVA 

 
  Para interpretar os fenômenos em que o receptor é confrontado com uma mensagem 
em contradição com o seu sistema de referência, Festinger desenvolveu uma  teoria 
conhecida pelo nome de teoria da dissonância cognitiva. 
 Há naturalmente em todo indivíduo uma necessidade de coerência que o leva a 
organizar as informações de modo que elas correspondam a um equilíbrio lógico, a uma 
consonância cognitiva que reduz a incerteza. A existência de elementos de informação que 
de uma maneira ou de outra não estão de acordo com o conjunto do sistema de opiniões 
desencadeia então uma dissonância cognitiva. 
 Tomemos o exemplo de uma pessoa que toda manhã, na hora do café, percorre com 
o olhar atento as páginas de seu jornal.  Ela contra nele palavras cruzadas, a página 
esportiva, o editorial cuja seqüência de idéias lhe parece sempre perfeitamente lógica: todos 
sabemos que os indivíduos preferem ler jornais que estejam de acordo com seus próprios 
sistemas de opiniões. Ora, suponhamos que bruscamente esse jornal, em virtude de uma 
inflação galopante, de uma crise do papel, de greves incessantes seja levado à falência e 
desapareça. O leitor pode evitar o confronto com a leitura  de um novo jornal, formulando 
opiniões como: “ A leitura me cansa os olhos, o rádio está fazendo um grande esforço para 
fornecer as informações objetivas.” Pode assim escapar a toda e qualquer dissonância 
cognitiva. 
 Mas nosso leitor não pode resistir ao prazer matinal de calçar os chinelos e abrir o 
jornal diante de seu café com leite, olhando as páginas escurecidas por tantos 
acontecimentos próximos ou longíquos. Sempre curioso de saber as notícias que perturbam 
nosso planeta, ele não pode passar sem a leitura de um  jornal diário. Ora, esse novo jornal 
lhe apresenta uma visão do mundo de que até então jamais suspeitara. O que pode 
acontecer diante da percepção desse desacordo, dessa dissonância? Nosso leitor vai 
certamente sentir um ligeiro mal estar. Cada gole de seu café vai ocasionar-lhe uma 
contração na altura do estômago.  É provável então que ele tente reduzir a dúvida que se 
instalou em seu espírito. Como não pode comprar um outro jornal, é então condenado à 
leitura desse diário. Ele o julgará então curioso, original. Constatará que a impressão 



 

 

 

 

 

 

Gestão por Processos – GEPRO  54 

UNICAMP 

 

tipográfica é boa, que a tinta não mancha os dedos. Esse comportamento ilustra a teoria de 
Festinger segundo a qual um indivíduo confrontado com um fato, uma opinião, um 
comportamento ou uma escolha que contradiga a coerência de seu sistema de opinião sofre 
uma tensão que suscita reações de reajustamento até que desapareça a tensão. 
 A dissonância torna-se uma fonte de atividade orientada para a redução da 
dissonância, exatamente como a fome provoca reações orientadas para sua própria redução. 
Nessas situações, o indivíduo acaba sempre guardando apenas as noções de acordo com 
sua relação de consonância: seja valorizando um dos termos da alternativa à qual é obrigado 
a submeter-se, seja desvalorizando o outro termo da alternativa. 
 É preciso notar que a dissonância será tanto maior quanto maior for o número de 
soluções possíveis entre as quais o indivíduo deverá escolher. Será também tanto maior 
quanto maior for a diferença qualitativa entre nos diversos elementos de escolha possíveis. 
 Assim, num experimento, Brehm e Cohen pedem a algumas crianças que classifiquem 
certos brinquedos por ordem de preferência e, uma semana mais tarde, oferecem-lhes um 
desses brinquedos como presente. Pedem então às crianças que classifiquem de novo os 
brinquedos por ordem de preferência. 

Nesse experimento são manipuladas duas variáveis: 
- o número de escolhas: algumas crianças tiveram a possibilidade de escolher entre 

quatro brinquedos, outras entre dois apenas; 
- a similaridade qualitativa dessas alternativas:  algumas crianças deveriam escolher 

entre brinquedos qualitativamente semelhantes, pés-de-pato e máscaras para 
pesca submarina; outras entre brinquedos muitos diferentes, pés-de-pato e jogos 
de arco e flecha. 

Os resultados mostram que quanto maior o número de escolhas possíveis, mais se 
reforçava o gosto pelo brinquedo escolhido e se enfraquecia a atração pelos  brinquedos 
rejeitados. Da mesma forma, independentemente do número de escolhas, quanto maior 
fosse a diferença qualitativa, maior se tornava a mudança observada na atração pelos 
brinquedos, no sentido de uma redução da dissonância. 

Mas os fenômenos de redução da dissonância vão adquirir formas diferentes 
conforme a natureza das informações, fonte da dissonância. Os fatos podem repartir-se num 
contínuo que vai dos fatos materiais diretamente observáveis e verificáveis aos que se 
baseiam inteiramente numa convenção social. Uma realidade material se impõe e obriga o 
indivíduo a modificar seu próprio ponto de vista, enquanto uma convenção social está ligada 
apenas ao consenso do grupo que a determina: o indivíduo não pode rejeitá-la nem modificá-
la sem interferir em suas relações com as pessoas que tem essa convenção como 
fundamental. 

É pois, importante observar nos grupos as noções de dissonância cognitiva, portanto,  
todas as informações trazidas por um indivíduo podem aumentar a consonância cognitiva, 
mas podem também criar uma dissonância. A interação social constitui um risco de criação 
de dissonância, em virtude dos diferentes sistemas de referência, mas também um meio de 
redução dessa dissonância. Num grupo coeso, reunido por valores e interesses comuns e 
em busca de um objetivo  coletivo, o aparecimento de qualquer informação que atinja os 
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valores nos quais se baseia a coesão do grupo será produtor de dissonância. A dissonância 
será tanto maior quanto mais essa informação atingir os objetivos e os valores centrais do 
grupo; será também maior se essa informação for trazida por uma pessoa que ocupe uma 
posição importante no grupo. Enfim, quanto maior for o desvio entre as opiniões emitidas e o 
consenso do grupo, tanto mais esse consenso ficará abalado. 

Quais são então as modalidades de redução dessa dissonância? 

O grupo pode mudar de opinião e adotar a nova informação ou ainda os heterodoxos podem 
abandonar as noções que eles próprios introduziram no grupo. Em qualquer dos casos 
produzir-se-ão uma interação e uma troca, pondo em jogo processos de influência 
necessários para restabelecer a uniformidade das opiniões. 

 O grupo pode também preservar seu consenso, desvalorizando a fonte de informação, 
expulsando os discordantes ou ainda, se uma parte do grupo tiver tomado partido por essas 
novas informações dividir-se em dois subgrupos homogênios que preservam assim suas 
respectivas consonâncias cognitivas. Se a dissonância resultar de um desacordo entre o 
grupo e um conjunto mais amplo, o grupo pode fechar-se em si mesmo para não se expor a 
informações dissonantes provenientes do exterior, ou então tentar encontrar no exterior um 
suporte para suas próprias convicções, esforçando-se para convencer novos partidários. 

 

 

A COMUNICAÇÃO PARADOXAL 

 

 A teoria da dissonância estuda todas as situações em que o receptor se acha em 
desacordo com a mensagem. Há também situações em que a mensagem apresenta uma 
formulação tal que pe praticamente impossível conformar-se com ela. O protótipo de tal 
mensagem seria: “Seja espontâneo”. Qualquer pessoa obrigada a ter esse comportamento 
acha-se numa posição insustentável, pois para obedecer teria de ser espontânea por 
obediência. È o que os especialistas de escola de Palo Alto chamam de comunicação 
paradoxal. 

Vários exemplos desse tipo de injunção paradoxal se encontram nas seguintes fórumilas: 
“Você deveria me amar”;  “Não seja tão dócil”, “Você sabe que é livre, pode ir embora, não se 
importe se eu chorar”. Ou nessa observação de uma mãe que, tendo oferecido duas camisas 
ao filho, lhe diz quando ele coloca uma delas pela  primeira vez: “Então, você não gostou da 
outra?” 

 Esses exemplos podem parecer caricaturais, mas muitas vezes os indivíduos e os 
grupos, em virtude de seus valores, suas ideologias, acham-se fechados dentro de tais 
paradoxos. 

 Na comunicação paradoxal, a mensagem emitida tem um duplo vínculo tal como: 

- ele afirma alguma coisa; 
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- afirma alguma coisa sobre a sua própria afirmação 
- essas duas afirmações se excluem. 
Por exemplo, se a mensagem é uma injunção, é preciso desobedecer-lhe para 
obedecer-lhe; se se  tratar de uma definição de si ou de outrem, a pessoa definida 
pela mensagem só é ela própria se não o for o é se o for, donde o paradoxo. 

“Enfim o receptor é colocado na impossibilidade de sair dos limites fixados por essa 
mensagem, seja por uma metacomunicação (críticas) seja pelo recuo. Portanto, 
mesmo que a mensagem seja desprovida de sentido possui uma realidade 
pragmática: não se pode reagir a ela de maneira adequada ( ou seja, não paradoxal), 
pois a própria mensagem é paradoxal.  Essa situação é muitas vezes combinada á 
proibição mais ou menos explícita de manifestar qualquer consciência da contradição 
ou da questão que está realmente em jogo. È freqüente ver-se um gerente expressar 
a seus colaboradores: “ Seja autônomo, assuma suas responsabilidades, iniciativa” e 
que ao mesmo tempo, pede para ser informado de tudo o que se passa, estando o 
seu comportamento baseado num controle permanente das ações dos subordinados. 
Qualquer iniciativa exige uma autorização, o que significa que é impossível obedecer 
às ordens de dar provas de autonomia. 

Outro exemplo: o da mãe  que lembra ao filho que ele não é mais um menininho, mas 
assim que ele começa a adquirir uma real autonomia chama-lhe a atenção, 
manifestando assim seu desejo inconsciente de não ver a criança crescer, com o risco 
de torná-lo gravemente perturbado. 

Texto organizado por Magda Senna Vulcano   
Livro: A Dinâmica da Comunicação nos Grupos 
Autores: Gilles Amado e André Guittet 
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Requisitos e Indicadores 
 
 
 

Os esforços de melhoria devem ser, obrigatoriamente, monitorados através de 
indicadores de desempenho, que devem traduzir de forma objetiva e mensurável os 
requisitos dos clientes. Esses requisitos referem-se às características de qualidade ou 
necessidades que o cliente tem para os produtos ou serviços resultantes do processo, foco 
do esforço de melhoria. Uma declaração de requisito é uma descrição breve e completa do 
desempenho estabelecido para um produto ou serviço. É a forma de transformarmos em 
realidade a idéia que o cliente tem de qualidade. 

Cabe aqui reforçar um conceito abordado anteriormente que é a característica de 
qualidade. Uma característica de qualidade é um requisito, preferencialmente mensurável, de 
uma entrada, de um resultado do processo, ou do desempenho de um processo. As 
características de qualidade fornecem medições do sucesso da atividade de melhoria. A 
qualidade de um resultado é afetada pela qualidade das entradas e desempenho do 
processo.  

Os requisitos dos clientes podem ser classificados em duas categorias principais: 
 
Requisitos de saída: referem-se às características desejadas pelos clientes em relação aos 
produtos ou serviços finais, resultantes do processo. 
 
Requisitos de serviços: referem-se à maneira como os clientes esperam ser tratados ou 
servidos durante o desenrolar do processo. Esses requisitos são mais subjetivos e difíceis de 
identificação. Eles respondem a questões do tipo: Como poderemos interagir com ou como 
podemos tratar nosso cliente durante a prestação dos serviços? 
 

Especificar corretamente um requisito nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes o 
próprio cliente não têm claro quais são suas necessidades, tão pouco tem conhecimento de 
como funciona o processo que lhe oferece determinado produto ou serviço e, muitas vezes, 
oferecem soluções em vez de requisitos específicos. Ao serem questionados podem ser 
vagos e imprecisos quanto ao que desejam como “qualidade”. Exemplos: “gostaria de ser 
atendido melhor”, “se vocês usassem o Sedex, a entrega seria mais rápida”, “tudo deveria 
ser diferente”, etc. 

Ouvir a Voz do Cliente (VOC) é um método usado para descrever as necessidades do 
cliente (seus requisitos) e suas percepções de seu produto ou serviço. Dados do 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. 
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 Identificar os principais causadores de satisfação ou insatisfação do cliente. 
 
Priorizando requisitos 
 

Nem todos os requisitos de clientes são gerados da mesma forma e nem todos os 
clientes dão a mesma importância para determinado defeito. Você por exemplo, você pode 
ficar chateado quando seu avião sai atrasado, mas seguramente ficará muito mais chateado 
se ele chegar atrasado no próximo aeroporto e você perder a ultima conexão do dia para sua 
casa. 

Os times de melhoria devem pensar em como priorizar os requisitos e estabelecer o 
seu desempenho padrão, avaliando como isso afetará a satisfação dos clientes. O que 
deixou seus clientes satisfeitos o ano passado, pode não mais satisfazê-los este ano, daí a 
importância de ouvir o cliente continuamente. 

Uma abordagem para priorização dos requisitos dos clientes é denominada Análise 
Kano, (ver Figura VII-1) baseada no trabalho do Dr. Noriaki Kano, figura chave no movimento 
para qualidade no Japão. Dr. Kano dividiu os requisitos dos clientes em três categorias: 
 
Descontentadores ou Requisitos Básicos. Dr. Kano chama esse tipo de requisito de “must 
be” (necessários): são características ou desempenho dos requisitos que devem estar 
presentes para atender as expectativas mínimas dos clientes. O usuário provavelmente não 
avisará se essa característica ou desempenho estiver presente, porém, ele notificará e, com 
certeza bastante insatisfeito, se eles estiverem faltando. Você não liga sua TV e ao ver a 
imagem exclama, Oh! Que TV!. Ver a imagem é o mínimo que você espera ao ligá-la; você 
julgará a qualidade dela através de outras características, como tamanho da tela, resolução 
da imagem, entre outras. 
 
Satisfatórios ou Requisitos Variáveis. Quanto maior ou menor for o desempenho desses 
requisitos, maior ou menor será o valor de seu produto ou serviço para o cliente. O preço é 
certamente um dos mais significativos requisitos do tipo satisfatório: quanto menos um 
cliente tem que pagar uma certa característica, mais feliz ele ficará. Para Kano, esses 
requisitos são do tipo “quanto mais, melhor” – quanto mais o cliente recebe dessas 
características mais satisfeito ele fica. A grande parte da competição do dia-a-dia se 
concentra sobre esses fatores. Se sua empresa está buscando atender aos requisitos 
mínimos de seus clientes, muitas das prioridades de melhoria de seus processos estarão 
dentro dessa categoria de requisitos. 
 
Encantadores ou Requisitos Latentes. Esses são características, fatores ou capacidades 
que estão acima das expectativas dos clientes ou que eles não conseguem expressá-las por 
si próprios. Provavelmente nenhum cliente expressou: eu quero um “palm top”, porém, ter 
acesso a um organizador eletrônico portável, seguramente encantou muitas pessoas.  
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Figura VI-1 

 
 
Uma análise Kano não é uma atividade que possa ser realizada uma vez a cada dez 

anos. Os requisitos dos clientes e suas expectativas mudam rapidamente. Um requisito que 
era originalmente encantador um tempo atrás, tende a se tornar um requisito básico ao longo 
do tempo. Há alguns anos atrás ter ar condicionado no carro era um luxo; atualmente é 
requisito esperado pela maioria dos usuários de automóvel. 

Conhecer as necessidades e prioridades dos clientes terá pouca utilidade se você não 
tiver condições de dizer se elas serão ou não atendidas. Por questões práticas, entretanto, 
você provavelmente focará sua atenção nos dois ou três requisitos do topo da lista de 
prioridades e trabalhará com os clientes para determinar indicadores e metas específicas. 
Por exemplo: um cliente pode querer que “suas remessas cheguem em tempo”. Explorando 
mais a fundo você determinará o que o cliente quer dizer com “em tempo”, e também, onde a 
entrega deverá ser feita. Dessa forma, os requisitos poderão ser mensuráveis: “remessas 
recebidas entre 6:30 e 7:00horas, de segunda a sábado, na Avenida Francisco Glicério, 
1280”. 

Traduzir e colocar medidas nos requisitos dos clientes é provavelmente muito mais 
arte que ciência, mas é uma arte importante, pois atender os requisitos dos clientes, medi-los 
e eliminar os defeitos é o que precisamos para realizar melhorias. 
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O que devemos e não devemos fazer no estabelecimento de requisitos dos clientes 
 
Fazer: 

 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 fornece bons serviços na obtenção do produto, pode sobreviver até que o cliente não 
encontre outro fornecedor melhor. Esteja preparado para mudanças nos requisitos, se o 
cliente assim se manifestar. 

 Seja específico. Esforce-se para criar 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. 

 
Não Fazer: 

 Fechar a mente para novas informações sobre o que os clientes realmente desejam. Não 
é inteligente ignorar o que os cliente querem. 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. 
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O Quadro VI-1 mostra exemplo de requisitos bem e mal declarados. 
 

Mal declarados Bem declarados 

Entregas rápidas Entregas recebidas em três dias úteis 
a contar do dia do recebimento do 
pedido (são considerados os pedidos 
recebidos ate as 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. 

 
Quadro VI-1 – Exemplos de requisitos 

 
 
 

Algumas empresas têm sistemáticas bem estabelecidas para captação da “Voz do 
Cliente – VOC” e transformá-la em requisitos e indicadores mensuráveis, captando dados 
periodicamente. Caso isso não ocorra, a organização deverá dedicar tempo e recursos nesta 
tarefa, fundamental para avaliar se o esforço despendido no projeto de melhoria resultou 
numa mudança positiva e duradoura. O Anexo I – Pesquisas  aborda como coletar 
informações das pessoas, através de pesquisas, ou seja, alternativas para ouvir a voz do 
cliente. 

Existem sistemáticas reativas e ativas para obtenção de informações junto aos 
clientes. Nos sistemas reativos, a informação chega a você, quer você faça algo ou não. Nos 
sistemas pró-ativos, você precisa se esforçar para obter a informação. A Tabela VI-1 mostra 
exemplos de fontes ativas e reativas para obtenção de informações. 
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Fontes reativas Fontes ativas 

Reclamações Entrevistas 
Telefones problemas/serviços Grupos de foco 
Ligações suporte técnico Pesquisas 
Ligações serviço ao cliente Cartões-resposta 
Relatórios de vendas Visitas/chamados de vendas 
Informação de devolução de produto Observação direta 
Reivindicações de garantia Pesquisa/Monitoramento de mercado 
Atividade na página Web Benchmarking 
Outras Outras 

 
Tabela VI-1 – Exemplos de fontes para obtenção de informações 

 

As questões abaixo são exemplos de como os clientes podem ser questionados para 
identificação de 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? 

Num esforço de melhoria de processos não podemos deixar de considerar os 
requisitos das pessoas envolvidas no processo, considerando toda a cadeia produtiva. Neste 
caso estão incluídos os fornecedores, os parceiros e, sobretudo, aqueles que realizam o 
trabalho propriamente dito. Todos têm necessidades de como as coisas devem acontecer 
para que seu desempenho seja adequado e voltado ao atendimento das necessidades dos 
seus clientes finais. A identificação desses requisitos pode seguir as mesmas orientações 
dadas até aqui para requisitos de clientes.  

O estabelecimento de uma sistemática para identificação, mensuração e 
acompanhamento contínuo desses requisitos são fundamentais para manter o processo no 
nível de desempenho esperado, de forma a resultar em produtos ou serviços que atendam 
as expectativas de seus clientes.  

Vamos apresentar agora, conceitualmente, alguns elementos de um sistema de medição 
de forma a podermos estabelecer sistemáticas de avaliação do desempenho dos processos 
foco das melhorias, levando em conta os requisitos estabelecidos pelos clientes, pelos 
envolvidos no processo e pelos fornecedores e parceiros do mesmo. 
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Indicadores de Desempenho – são grandezas resultantes da relação matemática entre 
duas ou mais medidas de desempenho, cujo objetivo é dimensionar o comportamento de um 
processo, inclusive seus resultados, permitindo, através da comparação com padrões pré-
estabelecidos, melhor gerenciá-lo.  
 
Medidas de desempenho – são as medições que quantificam o estado de um processo ou 
do resultado deste. Indicadores como “número de defeitos”, “tempo para atendimento de um 
pedido”, “número de reclamações”, “unidades produzidas”, “tonelada de sucata gerada”, etc, 
dão medidas de desempenho aceitáveis se houver condições de medição. Porém, a 
utilização dessas medidas isoladamente não propicia uma visão sistêmica necessária para 
se gerir um processo. 
 
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. 
 

Baseado nos conceitos acima, pode-se dar uma definição mais técnica do problema, 
como sendo a diferença entre os índices e os padrões. As oportunidades de melhoria estão 
exatamente na solução desses problemas. 

 
As informações de medições de processo dificilmente surgem de forma espontânea. A 

maior ou menor dificuldade na obtenção dessas informações dependerá dos valores 
organizacionais vigentes. Em organizações voltadas principalmente para o controle, as 
medições são definidas por pessoas externas ao grupo que está sendo medido. Nestes 
casos não se considera a possibilidade do próprio grupo que será medido indicar as 
medições e, caso a possibilidade exista, a decisão de indicar o que medir será 
constrangedora. 

Geralmente as pessoas não temem a medição em si, mas como esta será usada. 
Contudo, o ser humano motiva-se ao obter feedback sobre o seu desempenho. Este fato, 
aliado a um bom uso das medições, representa um poderoso recurso para enfrentar as 
dificuldades culturais existentes. As medições devem ser propostas pelos que serão medidos 
e não devem ser impostas. Se algo está indo mal, os ensinamentos da Qualidade Total nos 
dizem que a probabilidade da causa estar no processo é muito maior do que na pessoa que 
executa a atividade. 
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Ter medições é importante para: 

 saber onde devemos concentrar nossas atenções e energias; 

 motivar o grupo a inovar suas tarefas; 

 obter evidências estatísticas de níveis de desempenho que temos e que podemos 
esperar; 

 ter noção de nossas possibilidades e poder, assim definir metas realistas; 

 ter um feedback de como as coisas estão caminhando, para saber se os problemas 
que estamos enfrentando estão se agravando ou não, e também para indicar o quanto 
o processo está se aproximando do esperado; 

 deixar evidente que o processo precisa ser reformulado para evitar os problemas e em 
que ponto esta reformulação deve ocorrer; 

 dar feedback aos demais processos da organização. 
 

Os resultados das medições devem ser exibidos periodicamente a todos os 
integrantes do processo e devem ser analisados em reuniões periódicas com a participação 
de todos os envolvidos. Essas reuniões devem estimular a conscientização, o 
comprometimento com as atividades exercidas e com os resultados esperados.  

As medições de desempenho de um processo são feitas através da coleta de dados e 
apuração dos indicadores de desempenho referentes aos requisitos estabelecidos. Os 
indicadores referem-se a dimensões como: rapidez, clareza, qualidade, quantidade, custo, 
etc. Exemplo de indicadores: tempo de ciclo, número de dúvidas, quantidade de serviços 
entregue por hora, média de homens/hora por produto, número de erros, temperatura, etc. 

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. 
 

Os indicadores, como seu próprio nome já diz, indicam o que está ocorrendo em um 
processo. Assim, um indicador deve ser considerado como a base de uma ação de melhoria, 
uma vez que só se consegue melhorar aquilo que se consegue medir. 

É importante lembrar que o indicador apenas reflete a situação de um processo, 
devendo-se, em função dessa situação, tomar as decisões gerenciais para se atingir o 
desempenho adequado do mesmo. Assim, se hoje estamos gastando R$1.500,00 para 
atender 500 clientes, o indicador não vai dizer se isso é bom, ruim ou se está de acordo com 
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o esperado. Caso o conhecimento de seus resultados indique uma situação não desejada, 
isto significa que um problema está ocorrendo e impedindo de se atingir a situação desejada. 
Portanto, uma melhoria precisa ser feita. 

Existem três tipos básicos de indicadores: 
Indicadores da 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. 
 
 
 
 
 
 
 

O cálculo de um indicador da qualidade ocorre quando se apuram a “conformidade” ou 
“adequação ao uso” das saídas de um processo (produtos ou serviços) e se relacionam 
esses resultados com o volume ou quantidade total produzida ou gerada. O resultado desta 
comparação pode ser mostrada a partir do percentual de não conformidade ou não 
adequação ou, de forma inversa, o percentual de conformidade ou adequação. Por exemplo: 
se um digitador digitou 20 cartas erradas em 100 cartas que ele digitou ao todo, o indicador 
de qualidade deste processo – digitar cartas – irá apontar: 

20% de não conformidade =  (20 cartas erradas / 100 cartas digitadas) X 100  
(Indicador de não qualidade) 
ou 
80% de conformidade = ( 80 cartas certas / 100 cartas digitadas) X 100 
(Indicador de qualidade) 

 
Como o indicador da qualidade demonstra desvios, preferimos dizer que o digitador 

precisa melhorar 20% o seu trabalho, ou seja, ele tem 20% de oportunidades de melhoria em 
seu processo. A mesma coisa dita de uma forma diferente seria dizer que ele está 80% bom 
em seu processo. Esse enfoque pode gerar acomodação, enquanto o primeiro leva ao 
desafio, à busca de melhoria constante. 

É bom lembrar que o grau de satisfação obtido por pesquisas tanto internas (cliente 
interno) quanto externas (cliente externo) também representa indicadores de qualidade. 
 
Indicadores da Produtividade – representam a competência no uso dos recursos 
necessários à produção de um bem ou serviço. O indicador da produtividade representa o 
resultado da relação entre as saídas (produtos e/ou serviços) de um processo e os recursos 
utilizados (consumidos e/ou usados) para sua produção. 
Assim, analisando o trabalho de uma área de digitação, se cinco funcionários digitaram 400 
cartas em uma hora de trabalho, teríamos: 
 

 

 
Total de problemas, erros, desvios   X 100 
 
Quantidade total produzida  
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Total produzido = 400 cartas 
Recursos consumidos = 5 digitadores por hora 
Indicador de Produtividade = (400 / 5) = 80 cartas/digitador.hora 

 
Observe que o resultado desse indicador não é representado em forma de percentual 

e sim pela relação entra as duas medidas de desempenhos distintas entre si.  
É importante lembrar que todo indicador de produtividade está sempre ligado à 

utilização de um determinado recurso empregado na geração de um bem ou serviço, daí ser 
ele de fundamental importância para gestão do uso desse recurso. 

O indicador da produtividade também pode ser representado como Recursos 
utilizados / Total produzido, que é o inverso do caso acima mostrado. Isto é usado quando 
falamos de dinheiro, por exemplo: R$ / peça produzida, R$ / cliente atendido, etc. 

 
Indicadores da Saída ou da Capacidade – representa a quantidade de produtos e/ou 
serviços gerados em um determinado período de tempo. É o que normalmente se chama de 
“produção” ou “geração”. 
Exemplos: 

 Cadeiras produzidas / dia 

 Atendimentos da enfermaria / mês 

 Km de túnel perfurado / mês 

 Clientes atendidos / hora 
 

O indicador da saída relaciona 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”.  

É importante alertar que em muitos casos tem-se unidade de medida de tempo (mês, dia, 
hora, etc) acompanhada de unidade de medida recurso utilizado (homem, máquina, energia 
elétrica, etc). Exemplo: homem X hora; máquina X dia; Kw X h. 

A competitividade de um processo é ditada pela composição adequada de seus 
indicadores da qualidade, produtividade e capacidade. Um indicador de saída de um 
processo não permite avaliar a utilização dos recursos empregados no processo. 
Resumidamente: 

 Indicador da Qualidade (IQ)  Mede a Eficácia do Processo (o que) 

 Indicador da Produtividade (IP)  Mede a Eficiência do Processo (como) 

 Indicador da Capacidade (IC)  Mede a produção do processo no tempo 
 
Eficácia do Processo = relação entre o índice de qualidade obtido para a saída de um 
processo e o índice padrão de qualidade desejado. A eficácia de um processo é sempre 
expressa em termos de percentagem e está diretamente ligada à competência na 
conformidade com determinado requisito (ou conjunto de requisitos de qualidade do produto 
ou serviço gerado). Na grande maioria dos casos o índice padrão de qualidade desejado é 
“zero defeito” ou “100% certo”. Neste caso o próprio índice de qualidade obtido do processo 
representa um valor numericamente igual ao da eficácia do processo. 
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 (IQ obtido / IQ padrão) X 100 = Eficácia do Processo 
 
Eficiência do Processo = relação entre o índice de produtividade obtido de um processo e o 
índice padrão de produtividade desejado = (IP obtido / IP padrão) X 100. A eficiência de um 
processo é sempre expressa em termos de percentagem e está diretamente ligada à 
competência no adequado uso de determinado recurso para a geração de um produto ou 
serviço. Por exemplo, se o padrão para o processo “digitar cartas” é considerado como 
sendo de 100 cartas por digitador.hora, então se o funcionário digitou 400 cartas em 5 horas, 
o IP = 400 / 5 = 80 cartas/digitador.hora, sendo, então, a eficiência do processo de 80%. 

Se após uma melhoria no processo “digitar cartas”, o mesmo trabalho, isto é, a 
digitação de 400 cartas, tivesse sido produzida por 4 digitadores em 1 hora daria:  

IP = 400 / 4 = 100 cartas / digitadas.hora 
(IP obtido / IP padrão) x 100 = (100 / 100) x 100 = 100%. Logo houve um aumento na 
eficiência do processo de 80 para 100%. 

 
Uma vez exposto o que são requisitos, indicadores e metas vamos  apresentar uma 

seqüência de atividades que podem orientar a identificação destes. 
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Passos para definir os requisitos dos clientes e seus respectivos indicadores e metas 

 

1. Determine o que você precisa saber, ou seja, quero determinar requisitos de que? De 
qual produto ou serviço? O que é importante para o cliente? Do que ele gosta, do que 
não gosta? O que é considerado defeito? Como estamos em relação aos nossos 
concorrentes? 

2. Identifique os clientes ou segmentos de clientes de cada produto ou serviço selecionado 
anteriormente. Quanto mais focado você for, mais fácil será o seu trabalho.  

3. Colete e analise os dados que já existem de reclamações, comentários de clientes, etc 
(fontes de dados reativas), se existirem e complete-os com dados coletados através de 
abordagens pró-ativas. Não tente adivinhar as necessidades dos clientes, tão pouco 
pense que o que é importante para você, é importante para eles. 

4. Gere uma lista-chave de necessidades de clientes na linguagem deles.  
5. Traduza a linguagem do cliente em declarações de requisitos e estabeleça para cada um 

deles indicadores mensuráveis (estabeleça especificações para as CTQs - Críticas-para-
Qualidade ). Você deve traduzir o que os clientes disseram em algo que possa ser 
observado e medido. Para ter certeza que fez uma boa declaração do requisito, você 
pode se questionar se existem fatores observáveis que lhe indicarão ter alcançado o 
requisito e/ou se questionar, se é possível observar ou medir esses fatores. Para avaliar 
se sua declaração de requisito está clara, objetiva, fácil de entender, mensurável, etc, 
mostre-a para outras pessoas de sua equipe ou pessoas fora dela e avalie o 
entendimento de cada um. Refaça sua declaração, se necessário. 

6. Valide seus requisitos e indicadores com todos os envolvidos no processo (clientes, 
parceiros, etc). O objetivo é verificar se o requisito e indicador descrevem o que 
realmente o cliente deseja. 

7. Estabeleça metas para cada um dos indicadores tendo por base o desempenho atual de 
cada um deles. Caso esse número não seja conhecido, estabeleça uma sistemática de 
coleta do mesmo, avaliando o esforço necessário para essa apuração. Você deverá 
utilizar Ciclos de Aprendizado e Melhoria – PDSA´s para realizar essa tarefa, que será 
visto mais adiante neste curso. 

8. Revise os requisitos, indicadores e metas, se necessário. Quando existe uma distância 
significativa entre o que o cliente espera e o que você oferece como resultado, é 
conveniente avaliar se é possível alcançar essa expectativa do cliente ou não. É melhor 
garantir que o cliente espere o que você é capaz de atender, do que surpreendê-lo 
quando você não atendê-lo. 

 
Construir um bom conjunto de requisitos, indicadores e metas é uma tarefa difícil e 

desafiante. Será necessário tempo e acordos, mas sem isso você estará “adivinhando” o que 
seu cliente quer e “torcendo” para que ele fique feliz. 

É importante estabelecermos uma sistemática formal para coleta dos dados, apuração 
dos indicadores e análise de seus resultados, confrontando-os com as metas estabelecidas.  
Durante a análise e melhoria de processos, devemos: 
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 Analisar e definir qual(is) o(s) melhor(es) momento(s) do processo para fazer a 
mensuração de cada um dos indicadores. 

 Definir, para cada indicador, a forma como será coletado: sistema automatizado, 
formulário de coleta de informação, etc. 

 Definir o responsável pela coleta / registro de cada medida. 

 Definir como serão feitos a análise e o tratamento das informações coletadas. 

 Orientar o que deve ser feito em cada situação encontrada. 
Seguindo essas orientações teremos estabelecido um processo ou um sistema de 

medição para o processo em estudo. Todo processo para ser gerenciado adequadamente, 
precisa ter um sistema de medição bem definido. 

Este sistema será um dos instrumentos mais importantes que o dono do processo 
utilizará para seu gerenciamento. Lembre-se> a responsabilidade sobre a identificação dos 
requisitos, indicadores e metas e estabelecimento da respectiva sistemática de captação e 
análise é da equipe de melhoria. O acompanhamento e identificação das mudanças 
necessárias é responsabilidade do dono do processo. 

Na Metodologia GEPRO – Gestão por Processos é sugerido um formulário padrão 
para documentação do sistema de captação e análise de cada um dos indicadores 
estabelecidos. Este modelo é apresentado no Quadro VI-2. 
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Nome: (nome do processo) Indicador: < nome do indicador > 

Tipo: [Q]  [P]   [C] 

Sigla: <sigla pela qual o indicador será conhecido> Periodicidade: <intervalo  de tempo em 
que o indicador será aplicado> 

 
Objetivo: < o que o indicador irá medir > 
 

 
Fonte:  < local / pessoa que fornecerá os dados > 
 

 
Destino:  < quem receberá os resultados do  
indicador > 
 

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

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

 
Quadro VI-2 – Formulário para documentação de indicadores 

 
Estabelecer uma sistemática que auxilie a captação, análise e avaliação de indicadores e 

a identificação de oportunidades de melhoria do processo em questão tem por objetivos: 
 

 Desenvolver controles e metas para avaliação contínua do processo; 

 Estabelecer um sistema de feedback: apesar da importância da medição, ela por si só, é 
inútil. A menos que exista um sistema de feedback, o sistema de medição é um 
desperdício de tempo, esforço e dinheiro. O feedback, específico permite que um 
indivíduo reaja em função dos dados e corrija qualquer problema; 

 Auditar o processo periodicamente: é necessidade da gerência de cada área realizar 
auditorias periódicas, formais e documentadas, usando procedimentos preestabelecidos 
por escrito. Os resultados dessas auditorias devem ser relatados para a administração e 
para os funcionários, junto com a ação corretiva adequada. 

 
O conjunto de indicadores de processos da organização poderá servir de base para o 

estabelecimento da sistemática de avaliação do desempenho organizacional como um todo. 
As mesmas preocupações e cuidados na avaliação do desempenho de um processo podem 
ser levados para o nível organizacional, como abordado a seguir. 

As organizações ainda estão aprendendo com a sistematização da medição do 
desempenho organizacional. Segue uma relação de equívocos ou de falsas impressões, 
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segundo Sink e Tutle (1993), que costumam desviar os gerentes que buscam desenvolver 
um sistema de medição do desempenho da organização: 

 

 Medir o que é mais fácil de ser medido esperando encontrar evidências de qualidade; 

 Medir pensando apenas em controlar, estimulando a cultura do controle, do 
atendimento de metas, inadvertidamente comprometendo a busca de melhorias; e, 

 Medir com a intenção de encontrar desvios e apontar culpados, transformando a 
medição em um processo que antecede a punição, distanciando-se mais uma vez da 
busca de melhorias. 

 
Referindo-se a algumas crenças que comprometem o desenvolvimento de um sistema de 

medição eficaz, Sink e Tutle destacam os seguintes paradigmas: 
 A medição é ameaçadora: quando o sistema de medidas é usado para diminuir 

recursos ou autonomia, exigir novos relatórios e aplicar ações disciplinares. O 
problema não está no sistema de medição, mas no fato de que este está sendo usado 
como instrumento de um estilo gerencial baseado no medo e na intimidação. 

 A precisão é essencial à medição útil: a medição do desempenho para ser útil não 
precisa ser tão precisa. A finalidade básica da medição do desempenho é dizer à 
organização se ela está se encaminhando na direção correta; para tanto a precisão na 
medição é dispensável.  

  Enfoque em um único indicador: As organizações são complexas e nelas a 
performance também é complexa. O desempenho organizacional não pode ser 
medido por um único indicador. Tanto o gerenciamento de um único indicador como 
de um único ponto de informação dão margem a erros de decisão. 

 Ênfase excessiva em produtividade do pessoal: As organizações são o resultado da 
somatória de vários fatores de produção. Enfatizar a produtividade da mão de obra 
pode levar a organização a desvalorizar a contribuição dos demais fatores como 
determinantes do desempenho total. Assim, faz-se necessário adotar a medição de 
múltiplos fatores de produção, em complemento ao fator pessoas, afim de garantir 
melhores decisões gerenciais. 

 As medidas subjetivas não são confiáveis: as organizações de trabalho intelectual e 
prestação de serviços necessitam de medir dimensões menos objetivas do 
desempenho. Dimensões tais como moral do pessoal e satisfação dos clientes são 
dimensões essencialmente subjetivas. A tecnologia de medição associada a atitudes e 
percepções está bem desenvolvida e pode levar a medidas confiáveis e válidas. Este 
tema é objeto de estudo da psicologia organizacional. 

 Os padrões funcionam como teto de desempenho: usa-se freqüentemente a idéia de 
padrão como se ele fosse absoluto; assim, é mais adequado usar a idéia de meta, que 
permite o entendimento de superação. Este entendimento será conveniente desde 
que a superação não traga sobrecarga às outras partes da organização.    
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PESQUISAS 
 
Texto retirado do Manual de Melhorias – Volume 1, Capítulo 13 – Curso de Formação 
Black Belt 
 
Quando as organizações aprendem a focar a melhoria da qualidade, uma das ferramentas 
favoritas é a pesquisa para determinar a satisfação do cliente. Provavelmente, qualquer 
pessoa que, nos últimos anos, tenha comprado um carro, um eletrodoméstico importante, um 
móvel ou se hospedado num hotel, foi objeto de uma pesquisa. Quando considerarmos 
diferentes métodos de pesquisa, você deverá refletir sobre as ocasiões em que foi o objeto 
de uma pesquisa. O que você gostou, e não gostou, sobre a pesquisa, e como você 
respondeu? 
A palavra pesquisa é às vezes usada muito vagamente, portanto antes de prosseguir, nós 
iremos defini-la. 

 Uma pesquisa é um método de coleta de informações diretamente das pessoas, sobre 
seus sentimentos, motivações, planos, crenças, experiências e conhecimentos. 

 Com relação ao Ciclo de Aprendizagem e Melhoria, uma pesquisa é um tipo de processo 
de coleta de dados que responde a uma pergunta (ou perguntas) apresentada na fase de 
planejamento do ciclo. 

Há geralmente dois propósitos para a obtenção de informações das pessoas. O primeiro 
propósito é óbvio: construir o conhecimento daqueles de quem se obtêm a informação. Por 
exemplo, alguém pode necessitar saber da simpatia por um novo modelo de embalagem, ou 
qual a percepção da comunidade sobre a segurança de uma instalação industrial. 
O segundo propósito é obter um efeito desejado no relacionamento entre aqueles que obtêm 
a informação e aqueles que fornecem a informação. Este efeito muitas vezes se estenderá 
aos grupos que são representados pelos indivíduos que participam da troca de informações. 
Por exemplo, uns poucos gerentes de um departamento obtendo informações de um 
pequeno grupo de funcionários sobre as barreiras de trabalho, podem ter um efeito positivo 
nos relacionamentos entre gerentes e funcionários para todo o departamento. Geralmente, 
este relacionamento entre fornecedores e receptores não é observado, mas pode ser mais 
importante do que a própria informação que é obtida. Os dois propósitos devem ser 
considerados quando se planeja obter informações das pessoas. 
 
Métodos para Obtenção de Informações 
 
Há uma variedade de métodos para a obtenção de informações das pessoas. A conversa 
informal com outras pessoas da organização, sobre as suas necessidades, é um método 
muito importante. Neste Capítulo serão discutidos os seguintes métodos mais formais: 

 Pesquisas escritas 

 Entrevistas pessoais 

 Entrevistas em grupo 

 Observações 

 Trocas de lugar 
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Pesquisas Escritas 
 
Uma pesquisa escrita é aquela em que as perguntas são preliminarmente desenvolvidas e 
impressas. Em seguida, o participante responde às perguntas por escrito. O grau de cuidado 
tomado para administrar estas pesquisas varia profundamente. Em alguns casos, o 
formulário da pesquisa é simplesmente deixado nos locais onde os participantes potenciais 
possam encontrá-lo. Alguns exemplos são os formulários de pesquisa deixados nos quartos 
de hotel, os encontrados nas caixas de videocassete novos e os encontrados na sala de 
espera de um consultório odontológico. Esses tipos de pesquisa não fornecem 
necessariamente informações muito úteis. Entretanto, elas podem sugerir ao participante que 
a gerência se preocupa com a sua opinião.  
Algumas pesquisas escritas são administradas com grande cuidado, incluindo uma 
cuidadosa seleção das pessoas a serem consultadas e insistência com aqueles que não 
responderam à solicitação da pesquisa inicial. Isto pode ser uma fonte valiosa de 
informações. Estas pesquisas são normalmente projetadas para garantir um mínimo de 
tendência na(s) pergunta(s). A referência de Judd, Smith e Kidder contém informações sobre 
o projeto de questionários (1991). As pessoas que projetam pesquisas deverão prestar 
atenção ao seguinte: 

 A ordem na qual as perguntas são feitas 

 A seleção das opções de resposta 

 A forma de apresentação das perguntas 
Myers (1990) fornece algum discernimento quanto à ordem das perguntas, com o 

seguinte exemplo: 
 
Perguntado se “deveria ser permitido ao governo japonês fixar limites sobre o quanto a 
indústria americana poderia vender no Japão,” a maioria dos americanos respondeu 
não. Simultaneamente, dois terços de uma amostra equivalente estavam respondendo 
sim a esta mesma pergunta – porque eles perguntaram inicialmente se “deveria ser 
permitido ao governo americano fixar limites sobre o quanto a indústria japonesa 
poderia vender nos Estados Unidos”. A maioria destas pessoas disse que os Estados 
Unidos tinham o direito de limitar as importações; para parecerem consistentes e 
imparciais, eles então disseram que o Japão deveria ter o mesmo direito. 
 

Muitas vezes quando estamos respondendo pesquisas recebemos opções com quais 
responder. Esta técnica pode levar o participante a se fixar numa resposta particular e, desse 
modo, influenciar os resultados da pesquisa. Plous (1993) nos fornece um exemplo sobre 
isso: 

1. Em termos do número total de produtos [para dores de cabeça], quantos deles você 
já experimentou? 
(  ) 1   (  ) 5   (  ) 10      

Resposta média: 5,2 produtos. 
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2. Em termos do número total de produtos [para dores de cabeça], quantos deles você 

já experimentou?  
  (  ) 1   (  ) 2   (  ) 3 

Resposta média: 3,3 produtos. 
A pergunta #1 nos fornece uma resposta que está no meio da faixa de respostas possíveis. A 
pergunta #2 tem o efeito de “fixar” o participante em números “baixos” devido às opções de 
resposta (1–2–3). As pessoas que fizeram a pesquisa sabiam que tinham tentado usar mais 
produtos para dores de cabeça do que a faixa permitia, mas estavam ainda fixos aos 
números mais baixos, devido às opções fornecidas. 
Plous (1993) fornece os seguintes exemplos de perguntas e o impacto da forma de 
apresentação da pergunta. Perguntaram às pessoas: 

1. Você tem dores de cabeça freqüentemente, e caso afirmativo, com que freqüência? 
Resposta média: 2,2 vezes/semana. 

2. Você tem dores de cabeça ocasionalmente, e caso afirmativo, com que freqüência? 
Resposta média: 0,7 vezes/semana. 

O uso da palavra “freqüentemente” ou “ocasionalmente” produziu resultados muito 
diferentes. Ao projetar pesquisas, devemos evitar palavras que possam fixar a resposta das 
pessoas que estão participando dela. As referências de Judd, Smith e Kidder (1991), Fowler 
(1993), e Fink e Kosecoff (1985) contêm informações para o projeto de questionários de 
pesquisa. 
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Tabela 13-1: Pesquisas Escritas 

 
Vantagens 

 Benéficas para as pessoas que são melhores na comunicação escrita do que na 
oral. 

 Podem ser administradas de modo a preservar a confidencialidade. 

 Custos menores do que uma entrevista pessoal ou em grupo. 

 Podem ser usadas para atingir um grande número de pessoas. 

 Úteis para atingir um grupo de pessoas geograficamente dispersado. 
 
Desvantagens 

 O participante não tem oportunidade de falar sobre o que é coberto na 
pesquisa. 

 Normalmente uma grande porcentagem de pessoas não preenche a 
pesquisa. 

 O pesquisador não pode estabelecer uma base de relacionamento através 
das respostas dos participantes. 

 Os participantes têm que interpretar as perguntas sem a possibilidade de 
tirar dúvidas. 

 O entrevistado assume a maior parte do trabalho durante a transferência 
das informações. 
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Devemos fazer um esforço para projetar uma pesquisa escrita que não seja um peso para 
aqueles que a estão respondendo. A Figura 13-1 mostra um exemplo de uma pesquisa deste 
tipo feita por um banco. Este formulário particular pode fornecer informações valiosas para 
melhorias, mas exige algum trabalho a ser realizado por aqueles que devem aprender a 
partir dos dados. Os comentários terão que ser agrupados e classificados para se obter 
informações. O uso de um gráfico de Pareto é útil para resumir esta análise. A Figura 13-2 
mostra um gráfico de Pareto dos comentários e sugestões obtidos com o uso deste 
formulário de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13-1: Formulário de Pesquisa de um Banco 

 
 

 

First National Bank 

 

 
Obrigado por realizar negócios com o nosso banco. 

É um prazer servi-lo. Caso você tenha qualquer 

sugestão para podermos servi-lo melhor em suas 

necessidades bancárias, seus comentários serão 

muito bem-vindos. 

 

 

Robert Richards 

Presidente 

 ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 
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Figura 13-2: Gráfico de Pareto do Feedback dos Clientes 

 

Entrevistas Pessoais 

 

Uma entrevista pessoal é uma discussão entre um entrevistador e um entrevistado, a fim de 
obter informações do entrevistado a respeito de um conjunto de tópicos previamente 
organizados. A entrevista pode consistir de um conjunto específico de perguntas ou de um 
conjunto de tópicos a discutir. A ênfase colocada em um tópico particular dependerá do valor 
da informação que está sendo obtida e do efeito que esperamos obter da entrevista. A 
Tabela 13-2 apresenta algumas vantagens e desvantagens das entrevistas pessoais. 
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Tabela 13-2: Entrevistas Pessoais 
 
Vantagens 

 O entrevistado pode fornecer entradas (inputs) naquilo que será discutido. 

 O entrevistador pode verificar a compreensão de uma pergunta e 
esclarecer, se necessário. 

 Apresenta uma oportunidade para o estabelecimento de uma base ou 
intensificação de um relacionamento. 

 O entrevistador pode mudar os tópicos a serem enfatizados, dependendo do 
interesse do entrevistado ou de outras informações obtidas durante a entrevista. 

 O entrevistador tem a oportunidade de perseguir áreas interessantes não 
previstas. 

 Menor trabalho para o entrevistado do que numa pesquisa escrita. 

 O entrevistador pode observar a linguagem corporal. 
Desvantagens 

 Difícil de administrar com pessoas de locais variados. 

 Uma variação é introduzida devido aos múltiplos entrevistadores. 

 Falta de confidencialidade. 

 Consumo de tempo dos entrevistadores. 

 Cara em relação aos questionários escritos. 

 O formato das informações não é padronizado. 

 

Entrevistas em Grupo 

 

Uma entrevista em grupo é uma discussão entre um entrevistador e um grupo de 
participantes, a fim de obter informações dos participantes sobre um conjunto de tópicos 
previamente organizado. As entrevistas em grupo também são chamadas “Pesquisas 
Qualitativas”, especialmente quando são usadas para uma pesquisa de mercado. As 
vantagens e desvantagens das entrevistas em grupo são mostradas na Tabela 13-3. A 
referência de Stewart e Shamdasani (1990) contém informações sobre a teoria e prática das 
entrevistas em grupo. 
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Tabela 13-3: Entrevistas em Grupo 

 

Vantagens 

 O estímulo mútuo do grupo pode resultar em mais informações do que se 
cada membro fosse entrevistado separadamente. 

 Áreas frutíferas não previstas podem ser perseguidas por todo o grupo. 

 Pode ajudar a estabelecer ou intensificar os relacionamentos entre os 
membros do grupo. 

 Menor consumo de tempo do que as entrevistas pessoais. 
Desvantagens 

 Os participantes podem ficar relutantes em discutir assuntos delicados em um 
grupo. 

 O entrevistador deve ser mais habilitado do que para uma entrevista pessoal. 

 As interações entre os membros do grupo podem suprimir ou gerar tendências nas 
informações de um ou mais membros. 

 Cara, se o grupo for geograficamente disperso. 

 Dificuldade de compatibilização de agendas. 

Observações 

Uma outra importante maneira de obter informações das pessoas é observá-las. Observar os 
clientes usando o seu produto. Observar os trabalhadores operando um processo ou usando 
uma peça de um equipamento. Observar gerentes executando uma função com a qual eles 
estão tendo dificuldades. 
Estas observações são uma fonte muito importante de informações que poderiam ser usadas 
como base para a inovação do produto ou processo. Isto é especialmente verdadeiro se o 
observador tiver a habilidade técnica para projetar um novo produto ou processo que 
pudesse beneficiar a pessoa que está sendo observada. As vantagens e desvantagens da 
observação são resumidas na Tabela 13-4. 
 

 
Tabela 13-4: Observações 

Vantagens 

 As informações podem ser obtidas sob condições realistas. 

 O observador precisa de menos habilidade para obter a informação do que 
um entrevistador. 

 Úteis para a geração de idéias para inovação, se o observador tiver 
conhecimento técnico ou tiver pronto acesso a esse conhecimento. 

 Simples de realizar. 

 Úteis para a validação das entrevistas pessoais ou em grupo. 
Desvantagens 
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 Em algumas circunstâncias a presença de um observador pode gerar 
condições artificiais. 

 Limitadas às condições sob as quais as observações foram feitas. 

 O uso de muitos produtos e serviços é difícil de observar. 

 Podem perder eventos importantes mas que ocorrem pouco 
freqüentemente. 

 Se não forem cuidadosos com o objetivo, os observadores podem, às 
vezes, ver o que querem ver. 

 
Um exemplo deste método de coletar informações foi apresentado por Richman (1988). Ele 
descreve como um fabricante de suprimentos médicos encorajou seus vendedores, numa 
visita de vendas a um hospital, a observar o pessoal médico enquanto eles tratavam seus 
pacientes. Quando observaram uma necessidade para a qual não havia produto, eles 
contataram o pessoal de Pesquisa & Desenvolvimento para começar o processo de projeto. 
O autor observa que o indivíduo “, que conhecia tanto seu próprio negócio quanto o de seu 
cliente, não precisou de amplos dados estatísticos para chegar a uma conclusão sobre o que 
ele viu e ouviu no hospital”. 
Na Whirlpool, a companhia paga a centenas de consumidores para se divertirem com os 
produtos estimulados por computador, no “Laboratório de Usabilidade”, enquanto os 
engenheiros gravam as reações dos usuários em videoteipe. A Whirlpool tem usado a perícia 
dos consumidores para diferenciar seus produtos de seus concorrentes (Fortune, 1993). 

Trocas de Lugar 

 

Às vezes as pessoas não conseguem obter informações de outra pessoa, mas devem 
experimentar alguma coisa por si próprias. Assumir o papel de um cliente, usar um produto 
ou receber um serviço ou substituir o operador de um processo, podem ser meios valiosos 
de obtenção de informações através da experiência. 
A Tabela 13-5 apresenta algumas vantagens e desvantagens da troca de lugares para a 
obtenção de informações. 
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Tabela 13-5: Trocas de Lugar 
Vantagens 

 Possibilita à pessoa trocar de lugar para experimentar sensações que não poderiam 
ser expressas muito bem pelos que respondem a uma entrevista. 

 Muito útil para intensificar ou realçar um relacionamento com a pessoa cujo lugar 
está sendo ocupado. 

 Um importante, embora pequeno, nível de detalhes pode ser experimentado. 
Desvantagens 

 As percepções são obtidas somente de uma ou de poucas pessoas que assumem o 
papel. 

 A presença da pessoa que assume o papel pode gerar condições artificiais. 

 Podem ser necessárias certas habilidades para que uma pessoa assuma o lugar de 
alguém. 

 A experiência pode ser curta demais para formar uma percepção útil. 

 A familiaridade com o produto ou serviço pode tornar impossível assumir a posição 
de um usuário que o experimenta pela primeira vez ou o experimenta com pouca 
freqüência. 

 

 
Como um exemplo para obter informações de trocas de lugar, a prefeita de San Diego 
permaneceu por 48 horas, disfarçada de sem-teto, vivendo nas ruas e em abrigos públicos. 
Muito daquilo que ela tinha aprendido previamente sobre os desabrigados vinha de relatórios 
dos assistentes sociais. Ela decidiu experimentar por si própria, de maneira a não receber 
uma versão filtrada. 
Outro exemplo de troca de lugar é o de um gerente de distribuição de uma companhia de 
produtos químicos que assumiu o papel de motorista de caminhão para compreender melhor 
os problemas que um motorista experimentava, quando ia buscar produtos num de seus 
terminais. 

 

Etapas para a Condução de uma Pesquisa 

 

Dos exemplos acima podem-se prontamente perceber que existem muitas formas de 
conduzir uma pesquisa. É raro haver uma única forma “certa” para conduzir uma pesquisa e, 
com maior freqüência, existem diferentes níveis de utilidade da informação que a pesquisa 
fornece. Os seguintes itens servirão como um guia útil no planejamento de uma pesquisa: 

 Determine o objetivo da pesquisa. 

 Considere porque uma pesquisa é o método mais apropriado para a obtenção das 
informações desejadas. 

 Quais perguntas deverão ser respondidas pela pesquisa? 

 Decida qual o tipo de pesquisa (escrita, por telefone, entrevista). 
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 Selecione o projeto da pesquisa, conteúdo, questões escritas e teste o formulário. 

 Decida quem deverá participar e quando. Serão usadas amostras ou todos serão 
incluídos? Haverá pesquisa de insistência com o indivíduo sorteado? 

 Administração da pesquisa: por exemplo, coleta dos formulários da pesquisa, 
condução das entrevistas. 

 Análise e interpretação dos resultados. 

 Relatório dos resultados da pesquisa. 

 Ação (se adequada) sobre os resultados da pesquisa. 
Há muitas questões que podem surgir de cada um desses itens, porém os terceiro e quarto 
itens merecem aqui uma atenção especial. 

 

Tipos de Perguntas da Pesquisa 

Ao decidir quais perguntas serão feitas é importante considerar cuidadosamente o ponto de 
vista do participante. Quão complicadas deverão ser as perguntas e com qual nível deverão 
ser escritas. Adicionalmente existem duas amplas categorias de perguntas; sua pesquisa 
conterá uma ou ambas dessas; assim, considere o uso de ambas. 

 Perguntas Fechadas (múltipla escolha ou escolha forçada) 
- Fáceis de usar, pontuar e codificar 
- Confiáveis no que se refere ao fornecimento de dados uniformes 
- A validade geralmente requer testes extensivos 

 Perguntas Abertas (dão ao participante a oportunidade de responder com suas 
próprias palavras) 
- Oferece percepção de como as pessoas acreditam no que fazem 
- A interpretação pode se demonstrar difícil 

 

Diretrizes para Elaborar Perguntas Fechadas 

A maioria de nós já teve a experiência de responder a uma pesquisa contendo perguntas 
fechadas, na qual nenhuma das respostas dadas se adequava à nossa visão. Às vezes nos 
forçamos a marcar a resposta “menos ruim”. Para reduzir a possibilidade desta ocorrência 
em sua pesquisa, considere as seguintes diretrizes: 

 Cada pergunta deveria ser significativa para os participantes. 

 Use uma linguagem coloquial. 

 Faça perguntas concretas. 

 Evite palavras e frases tendenciosas. 

 Verifique suas próprias tendências. 

 Não seja demasiadamente pessoal. 

 Cada pergunta deve ter apenas um pensamento. 
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Critérios para a Escolha de um Método de Pesquisa 
 

Existem muitas variações sobre como uma pesquisa pode ser conduzida e a sua situação 
provavelmente será única sob certos aspectos. Para chegar a uma decisão sobre um método 
de pesquisa você pode desejar considerar as seguintes questões: 

 Confiabilidade e validade. Isto se refere à precisão e exatidão do método de pesquisa. 
Pesquisas confiáveis e válidas são obtidas quando garantimos que a elaboração da 
pergunta é bem definida e não ambígua. 

 Utilidade ou credibilidade dos resultados. Os resultados da pesquisa serão úteis se o 
dispositivo de pesquisa for algo que os usuários aceitam. 

 Custo. As pesquisas escritas são geralmente menos caras, mas muitas vezes têm taxas 
de resposta muito baixas. 

 Anonimato. Pesquisas escritas preservam o anonimato. 

 Conveniência. 

 Complexidade de informação. 

 

Métodos para a Análise dos Dados de Pesquisa 
 

A análise dos dados de pesquisas depende do tipo de perguntas feitas. São necessários 
métodos diferentes para resumir os dados das perguntas abertas, perguntas sim/não, 
perguntas de múltipla escolha e pontuação numérica. Alguns histogramas simples, 
possivelmente com alguma estratificação, usualmente é tudo o que se necessita para 
analisar as respostas às perguntas fechadas. Se os dados tiverem sido coletados ao longo 
do tempo, devem ser usados também gráficos de tendências e gráficos de controle na 
análise. Para as perguntas abertas nas quais é obtida uma grande variedade de respostas, 
algumas técnicas de agrupamento e resumos escritos dos grupos são métodos apropriados 
para a análise.  
Uma vez que a análise é diferente para os dois tipos de perguntas, esta seção será dividida 
em duas partes: 

 Análise das respostas de perguntas fechadas 

 Análise das respostas de perguntas abertas 

 Análise das Respostas de Perguntas Fechadas 

 

Uma maneira fácil e efetiva de analisar as respostas às perguntas fechadas, com três ou 
mais categorias de dados, é desenvolver um histograma das respostas. O eixo horizontal é 
composto das opções oferecidas para a resposta, por exemplo: pobre, regular, bom, muito 
bom, excelente. O eixo vertical é o número ou a porcentagem de respostas obtidas para 
cada opção. Isto é particularmente efetivo se o histograma puder ser colocado no 
questionário original. Algumas vezes as respostas a uma pergunta particular podem diferir 
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com diferentes grupos de participantes. Para avaliar a extensão desta diferença, a análise 
deverá ser desempenhada separadamente para cada grupo, e as similaridades ou diferenças 
entre grupos deverão ser estudadas. Os grupos podem ser definidos por variáveis como 
idade, sexo, experiência, antes ou depois de uma mudança, tipo de trabalho ou local. 
Quando os dados da pesquisa são coletados ao longo do tempo, deverão ser usados 
gráficos de tendências ou gráficos de controle para a análise dos dados. O eixo horizontal é 
o tempo. O eixo vertical é composto das opções oferecidas aos participantes: pobre a 
excelente, discordam completamente a concordam completamente, etc. 
Os seguintes exemplos são estatísticas computadas das respostas de perguntas fechadas 
que puderam ser traçadas ao longo do tempo: 

 A resposta para um indivíduo. 

 A resposta média ou mediana para um grupo de indivíduos. 

 A porcentagem de participantes que responderam sim. 

 A porcentagem de participantes que responderam muito bom ou excelente. 
 
Análise das Respostas de Perguntas Abertas 
 

A análise das respostas de perguntas abertas consiste usualmente em listar boas idéias ou 
procurar alguns temas gerais que estejam presentes nas respostas. Um diagrama de 
afinidades ou de Pareto é geralmente uma ferramenta útil para este tipo de dados. As 
informações das observações e de trocas de lugar serão normalmente resumidas por esses 
métodos. As etapas seguintes são típicas para a análise das respostas de perguntas abertas: 

1. Leia as respostas. 
2. Agrupe as respostas que são semelhantes em categorias. 
3. Determine os temas importantes expressos nas respostas de cada categoria. 
4. Escreva um breve resumo das respostas para cada tema. 

A primeira etapa é ler as respostas. Para uma pesquisa pequena, a leitura das respostas 
pode ser o suficiente para extrair as informações necessárias da pesquisa. Contudo, é 
normalmente necessário prosseguir um pouco mais com a análise. Um diagrama de 
afinidades ou de Pareto são ferramentas úteis para resumir este tipo de análise. 
Depois de ler as respostas é útil agrupar as respostas semelhantes em categorias. Para cada 
categoria, determine os temas comuns expressos nas respostas. Para cada tema, as 
respostas são então resumidas em um ou dois parágrafos. Geralmente é muito útil para o 
leitor do resumo se uma ou duas respostas típicas forem apresentadas tal qual após o 
resumo. 
A Figura 13-2 mostrou um exemplo da análise de dados de uma pesquisa com perguntas 
abertas usada por um banco. O formulário de pesquisa e a análise de Pareto das respostas 
para um mês são mostrados na figura. 
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Método de Pesquisa de Kano 
 

Para o teste de novas idéias e inovações é útil um método especial de pesquisa. O 
método de pesquisa incorpora o conceito de características de qualidade “atrativas” e 
“necessárias”. Esta metodologia foi desenvolvida pelo Dr. Noriaki Kano da Science University 
de Tóquio. O Dr. Kano define três classificações de características de qualidade de um 
produto ou serviço: 
 
1. Característica de Qualidade 

Uni-Dimensional 
Característica que traz satisfação quando 
preenchida e resulta em insatisfação quando 
não preenchida. 

2. Característica de Qualidade 
Atrativa 

Característica que traz satisfação quando 
preenchida mas é aceitável como é, mesmo 
quando não preenchida. 

3. Característica de Qualidade 
Necessária 

Característica tomado por certo quando 
preenchida mas que resulta em insatisfação 
quando não preenchida. 

A Figura 13-3 mostra como esses elementos são definidos numa escala de duas dimensões. 
 

 

 

cliente satisfeito

cliente insatisfeito

necessidade

não preenchida

necessidade

preenchida

Característica

unidimensional
Característica

atrativa

Característica

necessária

  
 

 

Figura 13-3: Modelo de Reconhecimento de Duas Dimensões de Kano 
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Quando se conduz uma pesquisa usando este modelo, é exigido um par de perguntas 
para estudar cada característica de qualidade. A Figura 13-4 mostra um par característico de 
perguntas num questionário de Kano. Os resultados do questionário são classificados em 
uma das sete saídas (resultados) possíveis usando a tabela de contingências (duas 
entradas) (Figura 13-5) para cada par de perguntas. 
 

        Faça um círculo na frase que melhor descreve seus sentimentos 
1a.  Como você se sentiria se houvesse um videocassete no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

1b. Como você se sente quando não há um videocassete no seu quarto? 
Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
Figura 13-4: Formulário Típico de Perguntas no Questionário de Kano 
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Resposta ao “Teor Negativo” da Pergunta 
 

Resposta à 
Pergunta 
Positiva 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Convive
ra com 
ele 

Não 
gostaria 

Outras 
Resposta
s 

Muito 
satisfeito 

Cético  Atrativa Atrativa Atrativa 
Uni-
dimensional 

Outra 

Desejaria e 
gostaria 

Reverso Indiferente Indiferente 
Indiferen
te 

Necessária Outra 

Nenhum 
sentimento 

Reverso Indiferente Indiferente 
Indiferen
te 

Necessária Outra 

Conviveria 
com ele 

Reverso Indiferente Indiferente 
Indiferen
te 

Necessária Outra 

Não  
gostaria 

Reverso Reverso Reverso Reverso Cético Outra 

Outras 
respostas 

Outra Outra Outra Outra Outra Outra 

 
Figura 13-5: Gráfico Bi-Dimensional dos Resultados da Pesquisa em Duas para cada Elemento de Qualidade 

 

 Uni-dimensional: Satisfeito quando preenchido, insatisfeito quando não preenchido. 

 Atrativa: Satisfeito quando preenchida, sem sentimento quando não preenchida. 

 Necessária: Sem sentimento quando preenchida, insatisfeito quando não preenchida. 

 Indiferente: Sem sentimento de satisfação ou insatisfação, não obstante o 
preenchimento. 

 Reverso: Não desejado, insatisfeito quando preenchido ou satisfeito quando não 
preenchido. 

 Cépico: Dúvida quanto ao entendimento da pergunta; pergunta difícil, expressão pobre. 

 Outra: Não se aplica nenhuma das respostas; outras considerações. 
 

 
 
  O próximo exemplo mostra o uso dessa metodologia de pesquisa para estudar 
elementos de qualidade atrativos potenciais num hotel. Os elementos atrativos potenciais 
foram desenvolvidos através de uma sessão de brainstorming dos gerentes do hotel. Os 
formulários da pesquisa (Figura 13-6) foram colocados no envelope de informações entregue 
a cada hóspede durante o check-in (entrada). O hotel obteve uma taxa de resposta de cerca 
de 10% (mais alta que as pesquisas de quarto anteriores). Durante dois meses receberam 
235 formulários de pesquisa preenchidos. A Tabela 13-6 mostra a análise desses dados. As 
respostas a essas perguntas abertas foram analisadas primeiro através de uma análise de 
afinidades para desenvolver as categorias e, em seguida, por um gráfico de Pareto para 
indicar as áreas primárias para o foco.  
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Tabela 13-6: Resumo dos Resultados da Pesquisa: Tendências nos Elementos de 
Qualidade 

 

Caracterí
stica de 
Qualidad
e 

Atrativ
a 

Uni-
dimen
sional 

Neces
sária 

Indifer
ente 

Rever
so 

Cético Outro Total Tendê
ncia 

1. 
Videocas
sete no 
quarto 

88 11 4 123 5 2 1 234 Indifer
ente 

2. 
Escrivani
nha de 
trabalho  

33 17 128 48 7 1 1 230 Deve 
ser 

3. 
Máquina 
de café 
no quarto 

47 82 15 67 8 1 5 225 Uni-
dimen
sional 

4. 
Speaker  
phone 

86 11 4 113 12 2 1 227 Indifer
ente 

5. Xampu 
e 
condicion
ador 

17 27 137 17 - 8 - 210 Deve 
ser 

6. 
Checkin 
no 
veículo 

129 13 5 74 12 2 6 231 Atrativ
o 

7.  
Aparelho 
de fax no 
quarto 

130 3 2 70 38 17 - 220 Atrativ
o 

 
  Os resultados da pesquisa indicaram que os elementos 6 e 7 (check-in no veículo do 
hotel e aparelho de fax no quarto) são atrativos para os hóspedes e podem ser considerados 
para mudar as expectativas do cliente. A escrivaninha de trabalho e o xampu/condicionador 
são elementos que os hóspedes assumem já estarem disponíveis em seu quarto. Mais 
clientes são indiferentes a respeito do videocassete (elemento 1) e de um speaker phone 
(elemento 4) no quarto. Mas, visto que um grande número de participantes da pesquisa 
acharam o videocassete e o speaker phone atrativos, quartos personalizados com estas 
características deverão ser considerados para os hóspedes interessados. O elemento 3 
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sobre a máquina de café no quarto foi uni-dimensional – os hóspedes ficam desapontados 
quando ele não existe e ficam felizes quando ele existe. 
A técnica de pesquisa de Kano fornece um método válido para testar novas idéias e 
conceitos de qualidade (os “o quês”) com os clientes, para determinar se as idéias podem 
fornecer o potencial para mudar suas expectativas. As perguntas abertas no questionário 
podem fornecer as informações úteis sobre os elementos de qualidade que ainda não 
haviam sido consideradas. 

 
Formulário de Pesquisa para um Questionário Kano num Hotel 

 Favor Informar-nos a sua Opinião – Circule a frase que melhor descreve seus sentimentos 

1a.  Como você se sentiria se houvesse um videocassete no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
1b.  Como você se sente quando não há um videocassete no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
2a.  Como você se sentiria se houvesse uma escrivaninha de trabalho no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
2b.   Como você se sente quando não há uma escrivaninha de trabalho no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
3a.    Como você se sentiria se houvesse uma máquina de café no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
3b.   Como você se sente quando não há uma máquina de café no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
4a.   Como você se sentiria se houvesse tivesse um speaker phone no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
4b.   Como você se sente quando não há um speaker phone no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 
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5a.    Como você se sentiria se houvesse xampu e condicionador no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
5b.   Como você se sente quando não há xampu e condicionador no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
6a.    Como você se sentiria se pudesse fazer o checkin durante a viagem no veículo do 
aeroporto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
6b.   Como você se sente quando tem de fazer o checkin no balcão de recepção? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
7a.    Como você se sentiria se houvesse um aparelho de fax no seu quarto? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
7b.   Como você se sente quando há um serviço de fax disponível no balcão de recepção? 

Muito 
satisfeito 

Desejaria e 
gostaria 

Nenhum 
sentimento 

Conviveria 
com ele 

Não 
gostaria 

Outras 
respostas 

 
Quais surpresas agradáveis você teve durante sua permanência conosco? 
 

 

Quais surpresas desagradáveis você teve durante sua permanência  conosco? 
 

 

 
Obrigado por nos ajudar a tornar o nosso Hotel um lugar agradável para se hospedar! 
 

 
Figura 13-6: 

 
 
Resumo 
 
  Uma pesquisa é um método de coleta direta de informações das pessoas sobre seus 
sentimentos, motivações, planos, crenças, experiências e conhecimentos. Com relação ao 
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Ciclo de Aprendizagem e Melhoria, uma pesquisa é um tipo de processo de coleta de dados 
para responder às perguntas apresentadas na fase de planejamento do ciclo. 
Quando se conduzem pesquisas, há dois propósitos que devem ser administrados: 1) Qual 
nova informação será obtida? e 2) Como o relacionamento entre as duas partes envolvidas 
na pesquisa será afetado? 
A documentação de conservas informais é uma boa maneira para a obtenção de 
informações das pessoas. Há diferentes pesquisas mais formais: 

 Pesquisas escritas  

 Entrevistas pessoais 

 Entrevistas em grupo 

 Observações 

 Trocas de lugar 
 A pesquisa e o feedback eficientes incorporam combinações apropriadas de todos 
esses métodos. 
 Tanto as perguntas fechadas quanto as abertas deverão ser consideradas. Existem 
métodos gráficos de análise disponíveis para os dois tipos de perguntas. 
 O método de pesquisa de Kano pode ser usado para avaliar as necessidades e 
desejos futuros dos clientes. 
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MAPEAMENTO DE PROCESSO 
 
Uma das etapas iniciais para melhorar um processo é documentar as atividades 

importantes através do desenvolvimento de um fluxograma do processo. O fluxograma é 
uma representação gráfica de uma série de atividades que descrevem um processo. 
O desenvolvimento de um fluxograma permite um conhecimento do processo em estudo e 
exibi-lo é importante para que todos possam vê-lo e estudá-lo. O fluxograma fornece 
informações sobre como as várias atividades do processo estão relacionadas umas às 
outras. Historicamente, esta ferramenta provou ser um método muito eficiente para outras 
disciplinas como a engenharia e a programação de computadores. 
 
Fluxogramas – Benefícios 
 

A maioria das equipes de melhoria considera que o fluxograma é a chave para seu 
sucesso. O fluxograma é normalmente utilizado para ajudar a definir um processo de 
trabalho e para auxiliar uma equipe na obtenção de um entendimento comum desse 
processo. Sem um fluxograma, muitas equipes consideram difícil melhorar a qualidade ou 
até mesmo saber por onde começar. Os fluxogramas são úteis para as indústrias 
tradicionais de manufatura e processamento, mas têm seu maior impacto nos processos 
administrativos e de serviços, onde não podemos “ver” o processo operar (Shostock, 
1984). Por este motivo, o fluxograma é normalmente um bom ponto de partida para o 
aprendizado do processo. Além de ajudar a equipe a começar as melhorias de qualidade, 
o fluxograma oferece muitos outros benefícios, como: 

 

 Fornecer uma experiência de aprendizado para a equipe; 

 Fornecer uma exibição visual do processo atual; 

 Facilitar o projeto de um novo processo; 

 Demonstrar os papéis e relações entre as etapas e departamentos envolvidos 
num processo; 

 Ajudar a explicar um processo a outras pessoas em um treinamento ou quando 
houver necessidade de passagem de informações; 

 Indicar áreas problemáticas, ciclos desnecessários, complexidade e aqueles 
pontos / áreas onde o processo pode ser simplificado; 

 Ajudar a identificar o lugar para coletar dados e onde uma investigação mais 
detalhada pode ser necessária; 

 Ajudar a identificar quais elementos de um processo podem ter um impacto sobre 
o desempenho; 

 Documentar e padronizar o processo.  
 
O fluxograma não é utilizado somente uma única vez pela equipe. Para garantir os 

benefícios acima mencionados, o fluxograma deverá ser exibido e utilizado durante todas 
as reuniões da equipe de melhoria. Por isso o fluxograma do processo deve ser mantido 
atualizado, ou seja, deve refletir todas as mudanças realizadas no processo.  

O objetivo básico do fluxograma é fornecer uma compreensão sobre como o 
processo funciona para aqueles que interagem com ele. Para auxiliar esta importante 
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comunicação, as equipes de melhoria adotaram o uso de símbolos padronizados para 
descrever um fluxo de processo. Muitos tipos de sistemas de fluxogramas e símbolos 
especializados são usados e existem muitas variações. 

 
Os símbolos são usados numa seqüência que mostra como o processo realmente 

funciona. O uso destes símbolos padronizados garante uma compreensão comum do 
processo, problemas e oportunidades para melhorias. Embora a padronização dos 
símbolos seja útil, o uso dos símbolos não deverá inibir o esforço de melhoria. 
Diretrizes para a Construção de Fluxogramas 
 

Para utilizar efetivamente um fluxograma, a equipe deverá ter em mente os seguintes 
conceitos: 

 O fluxograma deverá ser usado como suporte para o objetivo global de melhoria.  

 O fluxograma inicial deverá descrever o processo como ele realmente funciona, a não 
ser que seja usado para descrever mudanças de processo a serem efetuadas (por 
exemplo, padronização) ou para projetar um novo processo.  

 A equipe deverá incluir no fluxograma somente os detalhes suficientes para que ele 
possa servir de suporte para o objetivo de melhoria.  

 O fluxograma deverá ser construído por aqueles que conheçam como o processo 
funciona no dia-a-dia.  

A Utilização dos Fluxogramas 

 

Os fluxogramas vem sendo utilizados há anos na área de programação de 
computadores e várias outras disciplinas de engenharia. O nosso foco está no uso de 
fluxograma para: 
 
1 - Definição do processo: Muitos processos que precisam ser melhorados não são bem 
definidos. O esforço de melhoria poderá ocorrer vagarosamente ou até parar 
completamente sem uma boa definição do processo. O fluxograma ajudará a definir o 
processo através da: 

 Definição das relações entre cliente e fornecedor 

 Determinação das fronteiras do processo 

 Comunicação das relações entre as atividades no processo 
 
O processo de elaboração de um fluxograma é muitas vezes mais proveitoso do que o 
próprio fluxograma finalizado. Durante as fases iniciais de coleta de dados atuais sobre o 
processo, os membros da equipe compartilham muitas crenças sobre como ele funciona. 
Algumas dessas crenças são resultados de um treinamento formal, algumas são 
baseadas em experiência e outras, mitos sobre o processo. Às vezes será um completo 
mistério entender como que “as coisas estão sendo feitas”. 
 
2 - Padronização dos procedimentos: O uso de diferentes procedimentos por aqueles que 
trabalham no processo pode causar variações significativas nos resultados do processo. 
Isto é causado pela falta de procedimentos documentados, padronizados, treinamento 
inadequado ou fraca liderança. Um fluxograma é uma ferramenta útil para identificar as 
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partes do processo em que os procedimentos variam. Um fluxograma também pode ser 
usado para padronizar um processo. Em muitos casos, um fluxograma é um instrumento 
para implantar procedimentos padronizados que, quando seguidos pelos funcionários com 
a ajuda de supervisores e especialistas técnicos, resulta numa redução significativa das 
variações dos resultados. 
 
3 - Identificação da complexidade: Em qualquer processo existem muitas chances das 
coisas saírem erradas. Quando as coisas saem erradas, o que poderia ter sido uma 
atividade relativamente simples pode tornar-se algo complexo. A complexidade num 
processo pode ser definida como etapas ou atividades que não acrescentam valor. A 
seguir algumas atividades de um processo que podem ser consideradas complexidades: 
 

Inspeção Tratamento de reclamação 
Retrabalho Expedição 
Revisão/controle Reprocessar pelo computador 
Mudança de pedidos Autorização redundante 
Mudança de cronograma Procura de material que está em 

falta 
Reclamações de qualidade Manutenção não planejada 
Espera Interrupções 

 
4 - Projeto ou modificação de processo: Uma vez que o fluxograma de um processo tenha 
sido desenvolvido, aqueles que conhecem o processo deverão procurar as áreas óbvias 
para melhoria ou modificação. Determinadas etapas, que eram consideradas necessárias 
no passado, podem ser desnecessárias hoje. Uma equipe não deveria gastar tempo 
melhorando uma atividade que não vale à pena em primeiro plano. Antes de prosseguir 
com os esforços para melhorar um processo, a equipe deverá considerar como projetaria 
o processo se pudesse fazê-lo desde o início. A comparação do fluxograma do novo 
processo com o existente ajudará a equipe a identificar as áreas para melhoria.  
 

Quantos Detalhes são Necessários num Fluxograma? 
 

Uma das etapas mais difíceis no desenvolvimento de um fluxograma é decidir 
quantas atividades ou operações deverão ser incluídas no fluxograma e com que grau de 
detalhes. Durante as fases iniciais de elaboração de um fluxograma, a equipe muitas 
vezes comete um dos seguintes erros: (1) incluir detalhes em demasia e sucumbir sob 
esse fardo; ou, (2) incluir detalhes muito pequenos e tornar o fluxograma inútil.  

 
Um fluxograma deverá incluir quantidade suficiente de detalhes sobre os 

processos-chave para que todos os membros tenham compreensão suficiente do 
processo para comunicar como ele funciona.  
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Mapa de Processo e Planilha de Atividades 
 

Na metodologia GEPRO – Gestão por Processos, foi estabelecido um padrão de 
fluxograma, para retratar de forma gráfica, como o processo é ou deve ser desenvolvido, 
atividade por atividade, mostrando como as entradas são ou serão convertidas nas saídas 
específicas, gerando o que denominamos Mapa do Processo. Esse padrão utiliza 
algumas das características mais importantes de cada um dos tipos de fluxograma 
encontrados na bibliografia, seguindo as regras básicas de construção. 
 

O padrão proposto busca retratar de forma clara o que é feito (atividades 
realizadas), qual a seqüência de execução dessas atividades, quem as realiza (área, 
função ou pessoa), facilitando a visualização de pontos de melhoria potenciais. 

 
A simbologia utilizada no Mapa de Processo é a simbologia padrão, acrescida de 

alguma simbologia complementar. Os símbolos utilizados são colocados a seguir. 
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Atividade / Etapa 

 

 

 

Decisão a ser tomada 

 

 

 

 

Direção do fluxo 

 

 

Documento (s) / Relatório (s)  

 

 

Conexão (numerada seqüencialmente) 

 

 

 

 

Inicio ou fim do processo 

 

 

 

Repositório de informações 

 

 

 

Local Físico 

 

 

Outro processo de trabalho 

 

 

 

Medida de Desempenho (numerada 

seqüencialmente) 

 

 

Desconexão (numerada seqüencialmente) 

 

S 

N 

Mn 

Dn 

Símbolo                                                        Significado 
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A4

A3

A2

 A1 A

Etapa A executada

pelas áreas A1, A3 e

A4 concomitantemente

 

A

B

A

A

B

B

ou

A e B ocorrem paralelamente

B ocorre necessariamente após A

 

Etapas para a Construção do Mapa de Processo 

 
As etapas descritas servem para construção de qualquer tipo de fluxograma. 

1. Defina as fronteiras do processo. A planilha de fronteiras do modelo para melhorias é 
uma grande ajuda para esta tarefa. Essa atividade será útil para definir o escopo do 
mapeamento do processo, ou seja, onde começa e onde termina o mapeamento. 

2. Identifique todas as áreas e/ou funções 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, começando pela atividade 
que impulsiona o processo. Sugere-se utilizar bilhetes Post-It colados num quadro 
branco ou num flipchart para o desenvolvimento do fluxograma inicial, pois a equipe 
poderá movimentá-los ao adicionar novas etapas/atividades.  

4. Use palavras de ação ou verbos para descrever as atividades importantes do 
processo. Por exemplo, em lugar de “conta do frete” use “preparar conta do frete”. 
Isto ajudará a equipe a visualizar a atividade como um processo, ao invés de um 
resultado. Preceda o “nome da atividade” de um número de forma a facilitar sua 
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descrição mais detalhada, quando necessário. 
5. Use os símbolos de fluxograma propostos para o mapa de processo, porém como já 

dito, se for necessário crie ou adapte símbolos que façam sentido para a sua equipe. 
Utilize os símbolos de modo que contribuam para a comunicação. Nestes casos deve-
se criar uma legenda na primeira folha do Mapa do Processo, explicando o que cada 
novo símbolo criado significa no desenho. 

6. Ao se deparar com um ponto de decisão ou uma divisão do processo, siga um 
caminho por vez, até completá-lo. Este procedimento deverá ser usado para todos os 
pontos de decisão durante a realização do mapa do processo.  

7. Se a equipe não tiver os conhecimentos necessários sobre o processo, para 
completar uma das seções do mapa, anote este ponto para poder completá-lo mais 
tarde, envolvendo as pessoas que conhecem como trabalho é realizado. 

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 no mapa, quando significativo, o número de pessoas de cada função e/ou 
área envolvidas nas diferentes etapas do processo. Outra anotação importante, se 
disponível, é o tempo que uma atividade ou conjunto de atividades leva para ser 
executado. 

10. Revise o mapa acabado sobre os seguintes pontos de vista: 

 O mapa reflete o processo do modo como ele realmente funciona?  

 Todas as etapas necessárias, para entendimento claro do processo, foram 
definidas? Faltam etapas? 

 O mapa contribuirá para o objetivo de melhoria? 

 Os pontos úteis de coleta de dados podem ser identificados? 
 

Algumas observações para orientar o mapeamento de processos merecem registro: 
 Evite fazer duas perguntas dentro de um mesmo símbolo de decisão (losango). As 

alternativas podem não ser as mesmas; 
 Procure utilizar uma única ação em cada retângulo; 
 Um decisão só admite duas respostas: sim ou não, não um talvez ou mais ou menos; 
 Procure usar conectores ao invés de ficar cruzando linhas pelo fluxo. Linhas demais 

podem confundir o acompanhamento da rotina ou desinteressar o seu estudo; 
 Utilize quantas folhas forem necessárias, numerando-as com conectores de páginas 

ou seqüência numérica simples. Depois de pronto, pode-se emendá-las, se forem 
pequenas, de forma a mostrar exatamente a complexidade (ou não) do processo; 

 
Caso o processo a ser mapeado seja muito complexo, divida-o em Sub-Processos, 

criando um Mapa que retrate o relacionamento entre eles, de forma a deixar mais simples 
o entendimento do processo como um todo. Os Mapas de Relacionamento de processos 
são uma ferramenta útil nestes casos. 

 
O Mapa de Processo pode ser desenvolvido em reuniões de trabalho, planejadas 

antecipadamente, com todos os envolvidos no processo ou um subgrupo que os 
represente e /ou através de visitas nas áreas envolvidas no processo seguindo o fluxo de 
trabalho coletando e analisando os documentos utilizados (formulários, relatórios, normas) 
e as regras de negócio / políticas associadas.   

 



 

 

 

 

 

 

Gestão por Processos – GEPRO  103 

UNICAMP 

 

Planilha de Atividades - forma de preenchimento 
 

Nem sempre o Mapa do Processo é suficiente para deixar claro alguns detalhes de 
como as atividades são realizadas, sem que o nível de detalhamento gráfico seja muito 
grande, tornando a representação gráfica não prática ou não didática. Nestes casos, 
sugere-se a complementação do Mapa de Processo com uma Planilha de Atividades 
proposta a seguir. Nem todas as atividades precisam ser descritas na Planilha de 
Atividades, somente aquelas mais complexas. 
 
Atividades: colocar o número e nome da atividade constante do mapa de processo, 
seguidos de uma descrição mais detalhada da mesma. Essa descrição deve auxiliar o 
entendimento do que é realizado e como é realizado. 
 
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. 
 
 
Planilha de Atividades: <nome do processo / sub-processo> 
 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Identificando Desconexões 
 

A análise do processo durante ou após seu mapeamento é uma atividade essencial 
na identificação das oportunidades de melhoria nele existentes, que serão foco dos 
esforços de mudança.  Essa análise consiste na identificação dos pontos que 
denominamos, na metodologia GEPRO – Gestão por Processos, de desconexão.  
 

Uma desconexão é todo desvio, erro ou não conformidade que impede o alcance 
de uma situação desejada. Correspondem aos “fios desligados” do processo: entradas e 
saídas faltantes, redundantes ou ilógicas que podem afetar o processo. 
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As questões a seguir auxiliam na identificação das desconexões do processo. 

Essas questões devem ser feitas pela equipe de melhoria durante uma seção de análise 
do processo. O objetivo é identificar as áreas que tenham necessidade óbvia de melhoria, 
bem como áreas com oportunidades para reduzir atividades de inspeção/avaliação 
múltiplas e outras etapas redundantes. 
 
Questões relativas às saídas do processo: 

 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? 
 
Questões relativas às entradas do processo: 

 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? de 
prazo? Expectativas internas de produtividade/custos? 

 
Questões relativas às atividades do processo: 

 Alguma atividade necessária está faltando? 

 A atividade existente: 
 Está agregando valor? 
 Está produzindo alguma saída necessária? 
 Está fornecendo suas saídas aos devidos clientes? 
 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? 

 
  Na metodologia GEPRO sugere-se que as desconexões e/ou oportunidades de 
melhorias identificadas durante o mapeamento do processo e suas respectivas sugestões 
de implantação, se surgirem, sejam registradas numa Planilha de Desconexões, conforme 
modelo abaixo. Além disso, deve-se marcar no mapa do processo o ponto em que essa 
desconexão foi identificada, colocando uma identificação para ela num circulo, 
referenciando essa identificação na planilha, na frente de sua descrição. 
 
  Caso alguma desconexão identificada possa ser alvo de um esforço de melhoria 
imediato, identificar na planilha a pessoa ou grupo que ficará responsável por essa ação. 
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  Um estudo mais detalhado das desconexões, também é recomendado e pode ser 
realizado da seguinte forma, conforme sugerido na metodologia GEPRO: 
 
 Classificar as desconexões levantadas por tipo (exemplos: espaço físico, 

equipamentos, capacitação técnica, estrutura organizacional, normas e 
procedimentos, sistemas de informação, recursos financeiros, etc), montar gráficos 
que evidenciem os maiores focos de necessidade de atuação no processo. 

 Identificar as desconexões que tem maior impacto no alcance dos objetivos 
estratégicos e no atendimento das necessidades dos clientes. Essas desconexões 
serão base para priorização das melhorias. 

 Identificar quais desconexões dependem exclusivamente do processo e quais 
dependem de outros processos para serem resolvidas. 

 Analisar as causas dos “fios desligados” ou seja, das principais desconexões quando 
as mesmas não estiverem suficientemente claras. Algumas já são conhecidas ou não 
são importantes para a solução. Outras exigem o uso de ferramentas apropriadas que 
serão vistas em mais adiantes, em outras disciplinas.  

  
 
Planilha de Desconexões e Sugestões:<nome do processo/sub-processo> 
 

DESCONEXÕES SUGESTÕES GRUPO 
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PLANOS DE AÇÃO – 5W2H 
 
Os projetos de melhoria de processos, como todo tipo projeto, exigem um planejamento 
adequado do que deve ser feito, quando deve ser feito, como as tarefas serão distribuídas 
entre os integrantes da equipe de melhoria, onde cada atividade será realizada, como 
realizá-la e quais os custo envolvidos. Esse planejamento pode ser detalhado ou refinado 
ao longo de todo projeto, envolvendo maior ou menor detalhe, conforme necessário.  
 
Uma ferramenta que apóia este planejamento é a ferramenta 5W2H. Os 5W’s e 2H´s 
correspondem a palavras de origem inglesa: 
 

SIGLA INGLÊS PORTUGUÊS 

5W 

What 
Why 
Who 

When 
Where 

o que 
porque 
quem 

quando 
onde 

2H 
How 

How much 
como 

quanto custa 

 
 

What - O que deverá ser feito: refere-se à descrição da solução escolhida e a subdivisão 
nas atividades que se fizerem necessárias para a sua implantação. 

 Quais os resultados dessa atividade? 

 O que deve ser feito, quais são os objetivos de melhoria a serem atingidos?  
 
WHY - Porquê deverá ser feito: justificativa para a realização da atividade, seus 
benefícios. 

 Por que essa atividade é necessária? 

 Por que essa atividade não pode fundir com outra atividade? 

 Por que A, B e C foram escolhidos para executar essa atividade?  

 Qual a razão para todo esse esforço? 
 
WHO - Quem deverá fazer: órgão ou pessoa responsável pela realização da atividade. 

 Quem é o responsável por essa atividade? 

 Quem executará essa atividade? 

 Que pessoas devem ser envolvidas nessa atividade?  
 
WHEN - Quando deverá ser feito: data de início e fim da atividade. 

 Quando será o início da atividade? 

 Quando será o término? 

 Existirão reuniões presenciais que precisam ser combinadas (data/hora)?  

 É importante situar no tempo?  
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WHERE - Onde deverá ser feito: local físico, área ou órgão onde a atividade será 
realizada ou seu resultado implantado.  

 Onde a atividade será executada? 

 Onde será implantado seu resultado? 

 Onde serão feitas as reuniões presenciais da equipe?  

 Como definir um local mais adequado?  

 Útil especialmente quando existirem ações fora da organização.  
 
HOW - Como deverá ser feito: sub-atividades a serem cumpridas. 

 Como essa atividade será executada? 

 Como acompanhar o desenvolvimento dessa atividade? 

 Como A, B e C vão interagir para executar essa atividade?  

 Como será feita? Quais serão as sub-atividades?  
 
HOW MUCH - Quanto deverá custar: estimativa de investimento requerido para a 
realização da atividade ou implantação do seu resultado.  

 Quanto custará essa atividade? 

 Quanto custará para implantar seus resultados? 
 

  
Como utilizar a técnica: 
 
A técnica consiste em realizar, sistematicamente, 7 perguntas sobre o assunto em estudo. 
A ordem das perguntas pode mudar de acordo com o tipo de análise que se está fazendo. 
 
Podem-se acrescentar novos campos para melhorar a compreensão. 
   
Respostas do tipo: não, ninguém, nunca, etc, são claramente indicativos de problemas em 
potencial.  
 
Preencher um formulário para cada ação e sintetizar num formulário único, de forma 
resumida, todas as ações. 
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Planos de Ação – 5W2H: <nome do processo/sub-processo> 

 
O QUE (What) PARA QUE 

(WHY) 

QUEM 

(WHO) 

QUANDO 

(WHEN) 

ONDE 

(WHERE) 

COMO (HOW) QUANTO 

CUSTA  

(HOW MUCH) 

Necessidade de 

atuação (Ação) 

Justificativa / 

benefícios 

Responsável Prioridade Qual área Atividades 

necessárias p/ 

implementar 

Recursos 

financeiros 

necessários 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Obs: Preencher um formulário para cada Plano de Ação e sintetizar num formulário único, 
de forma resumida, todas as ações de cada um dos Grupos de Melhoria. 
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Essa ferramenta também pode ser usada para conhecimento do processo. 

“Check List 5W1H para conhecimento do processo” 20  

 

Who (Quem) Quem é o cliente / usuário / beneficiário do processo? 

 Quem executa? 

 Quem gerencia? 

 Quem fornece? 

 Quem participa das decisões? 

What (O Que) Quais são as entradas do processo? 

 Quais são as saídas? 

 Quais são os indicadores? 

 Quais são as metas? 

 Quais são os recursos? 

 Quais são os problemas? 

 Quais são os Métodos / Tecnologias empregados? 

When (Quando) Quando é planejado o processo? 

 Quando é executado? 

 Quando é avaliado? 

Where (Onde) Onde é planejado o processo? 

 Onde é executado? 

 Onde é avaliado? 

Why (Porque) Porque / Para que esse processo existe? 

How (Como) Como é planejado o processo? 

 Como é executado? 

 Como é avaliado? 

 Como as informações são registradas e disseminadas? 

 Como é avaliada a satisfação do cliente? 

 Como está o desempenho do processo? 
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Apresentação 
 
 
 Este manual apresenta uma compilação dos conceitos básicos de gerenciamento 
de riscos operacionais, fazendo  as adaptações entendidas como adequadas ao contexto 
administrativo, com a pretensão de ser um guia prático, não conclusivo e nem 
compulsório, a ser continuamente melhorado por todos. 
  
 Estruturado em quatro partes, este manual traz na introdução a motivação 
institucional para o tema gerenciamento de riscos. Na segunda parte apresenta os 
fundamentos do gerenciamento de riscos a partir de seis tópicos assim distribuídos: o 
primeiro, “O que é gerenciamento de riscos”,  resume os conceitos básicos relacionados à 
prática de gerenciar riscos; o segundo, “Por que gerenciar riscos”, traz uma visão geral 
sobre as justificativas organizacionais que demandam o gerenciamento de riscos; o 
terceiro tópico, “Quem deve gerenciar riscos”, provoca o leitor sobre quem é o 
responsável pelo gerenciamento de riscos no dia-a-dia institucional; o quarto, “Onde os 
riscos devem ser gerenciados”, apresenta a arena do gerenciamento de riscos; o quinto 
tópico, “quando gerenciar riscos”, estimula o leitor a pensar sobre quais momentos deve-
se dar atenção aos riscos; e, fechando a segunda parte, o sexto tópico, “Quanto custa 
gerenciar riscos”, traz algumas reflexões sobre custos e benefícios de se adotar o 
“gerenciamento de riscos” como uma prática na administração da Unicamp. A terceira 
parte, dedicada ao “Como gerenciar riscos”, apresenta um roteiro para aqueles que se 
iniciam no gerenciamento de riscos.  A quarta e última parte convida a comunidade 
administrativa da Unicamp a, continuamente, aplicar e melhorar esta prática gerencial.   
 
 
Grupo de trabalho “Gerenciamento de Riscos Administrativos” 
 
Adauto Bezerra Delgado Filho (Coordenador da Auditoria/PRDU - relator) 

Ana Lúcia Sousa dos  Santos (Auditora/PRDU) 

Ana Tereza Piton (Auditora/PRDU) 

Reinaldo Calil Filho(Auditor/PRDU) 

Carla Regina Ferreira de Almeida (ATD/CAISM) 

Mônica Rovigati Gandolfi (ATU/FEAGRI) 

Maria Rita Berton (Assessoria/DGRH) 

Rosana Aparecida Galrão de França Ribeiro (Auditora/PRDU) 

Maria Roseli Neves F. Domingos (ATD/DGA) 

Sílvia Ceccatto (ATU/IA) 
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1.   Introdução 
 
 O planejamento estratégico (planes) da Auditoria para o quadriênio 2005 a 2009, 
em sintonia com os planes da PRDU e da Unicamp, estabeleceu como seu objetivo 
estratégico “Implantar o gerenciamento de riscos na Unicamp”. O desenvolvimento deste 
objetivo teve como primeira iniciativa a criação de um manual de gerenciamento de riscos. 
Para tanto, e sob a tutela da PRDU, constituiu-se um Grupo de Trabalho (GT) composto 
pelos Auditores Internos e por representantes dos Controles Internos (DGA e DGRH) e 
das Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp. Este GT fez uma breve revisão 
bibliográfica e está, através deste manual, submetendo os conceitos e o método aqui 
proposto para validação e melhoria pelo corpo administrativo da Unicamp. 
 
 É esperado que a comunidade administrativa aplique este conhecimento durante o 
ano de 2007, validando e melhorando as técnicas aqui sugeridas. Comentários e 
sugestões poderão ser enviados através de e-mail para o endereço 
auditoria@reitoria.unicamp.br sob o assunto gerenciamento de riscos.  
 
 
2.   Fundamentos do gerenciamento de riscos 
 

2.1.  O que é gerenciamento de riscos? 
    
  Quando você vem para o trabalho, existe o risco de não chegar a tempo? O ônibus 
pode se atrasar, algum congestionamento, o pneu do carro pode furar? Caso algum 
desses eventos, também denominados fatores de riscos, tenha alguma probabilidade 
de acontecer, então você estará correndo um grande risco de chegar atrasado; e, 
chegando atrasado, poderá perder uma reunião importante, levar uma bronca do “chefe”, 
retardar algum trabalho que dependa de você; enfim, poderá sofrer ou acarretar outros 
tantos impactos indesejáveis. Contudo, se você está ciente deste risco e dos seus 
impactos, provavelmente, já terá tomado alguma providência para evitar que ele aconteça 
ou para minimizar seus infortúnios (impactos). Ilustrando ainda mais, caso seu carro 
esteja com os pneus carecas, a chance de um pneu furar é maior; logo, provavelmente, 
você pensará "se o pneu furar vou me atrasar" ou "tomara que o pneu não fure logo hoje 
que eu estou em cima de hora e tenho tanta coisa para fazer", ou ainda "o caminho que 
eu pego tem tanto buraco que a chance de furar um pneu é grande"; então, e 
provavelmente, caso o dinheiro esteja curto para pneus novos, você tratará de, de tempos 
em tempos, verificar o estepe e confirmar se o macaco e a chave de roda estão no carro. 
Isso é gerenciar riscos. Você identifica o risco que está correndo (chegar atrasado), 
analisa o impacto (perder uma reunião, bronca...) e a probabilidade (pneu muito careca 
grande chance de furar) desse risco acontecer, avalia a urgência (nesses próximos dias 
eu não posso me atrasar de jeito nenhum...) de tomar alguma providência e, se entender 
necessário, monitora os riscos tomando as devidas providências (verifica estepe, calibra 
pneu...). Assim, gerenciar riscos é ficar atento às coisas importantes que podem dar 
errado e decidir quais providências tomar para evitar a falha ou minimizar seus efeitos.   
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2.2.   Por que gerenciar riscos na Unicamp? 
 

 Parte dos interesses institucionais da Unicamp tem sido repetidamente colocado 
em risco em função de práticas administrativas inadequadas. Pagar mais caro por não 
cotar, fracionamento de compras, repetição de fornecedores descaracterizando a 
necessária competição, oferecimento de serviços sem o competente estudo de custos e 
conseqüente precificação, pagamento a pessoas sem a devida comprovação da 
freqüência ou do serviço realizado, bens não localizados, dentre outras práticas, expõem 
a Unicamp a riscos que podem comprometer a sua missão ou valores. 
 
 A Unicamp tem procurado estudar as melhores práticas gerenciais em 
organizações de classe mundial, aquelas tidas como excelentes por todos os envolvidos 
com os seus produtos ou processos. Dentre estas práticas encontra-se o gerenciamento 
de riscos. Com o objetivo de proteger seus recursos humanos, financeiros e materiais, e 
manter-se em total sintonia com os princípios constitucionais da administração pública1 a 
Unicamp, através do gerenciamento de riscos, lançará mão de uma ferramenta capaz de 
ajudá-la na realização de sua razão social, eliminando ou minimizando  riscos que 
possam afetar os interesses institucionais.   
 
 Assim, adotar o gerenciamento de riscos na Unicamp significará aumentar suas 
chances de melhor gerir seus ativos aumentando ainda mais a produtividade institucional, 
necessária à sua manutenção como uma universidade pública, gratuita e de qualidade, 
como também,  necessária à busca permanente pela excelência do ensino, da pesquisa e 
da extensão que aqui se oferece.   
 

 2.3.  Quem deve gerenciar riscos na Unicamp? 
    
 Se você tem metas a cumprir ou procedimentos a seguir, e existe alguma chance 
de um procedimento seu ser mal sucedido ou de você não ver sua meta atingida, então 
você deve gerenciar esses riscos. Se risco é a possibilidade de algo dar errado, e este 
algo pode estar relacionado ao nosso trabalho, então todos devemos ter a clara noção 
dos riscos que estamos correndo e, sistematicamente, avaliar quais medidas devemos 
tomar para evitar que esses riscos se materializem. Todo aquele na instituição que puder 
ter objetivos funcionais frustrados, ou ver frustrados interesses institucionais, deve 
gerenciar riscos. Assim, gerenciar riscos é uma necessidade de todos, independente de 
sermos gerentes ou não. Contudo, algumas pessoas poderão ser “cobradas” pela 
administração superior, caso alguma coisa indesejável aconteça; estas pessoas são os 
gerentes formalmente constituídos (Diretor, ATU, ATD e chefias) e os donos de 
processos.   
 

 2.4.  Onde os riscos devem ser gerenciados na Unicamp? 
 
 Onde alguma coisa pode dar errado na Unicamp? Em qualquer área da 
Universidade. Qualquer atividade interligada a vida universitária pode sofrer algum evento 
                                                 
1
 Princípios constitucionais da Administração Pública: legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade eficiência. 

(art. 37 da Constituição Federal de 1988) 
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indesejável; portanto, deverão existir mecanismos ou procedimentos que sejam capazes 
de evitar riscos ou minimizar seus impactos. Cada área, através de seus gestores, deve 
gerenciar seus riscos. Contudo, existem algumas atividades que merecem um cuidado 
administrativo maior do que outras, devendo ser objeto de atenção mais direta do corpo 
gerencial da Universidade. Essas atividades de atenção direta são, principalmente, as 
presentes nos processos ligados aos recursos financeiros da Universidade, os chamados 
processos críticos. A exemplo de compras, finanças e recursos humanos, tanto na 
Administração Central quanto nas Unidades, qualquer atividade envolvida com dispêndio 
de dinheiro deverá ter sua matriz de riscos.  
  
 Importante salientar que nem todas atividades da área necessitam de uma matriz 
de risco, apenas as atividades principais ou aquelas que, sabidamente, os impactos de 
qualquer natureza podem ser mais relevantes. 
 

 2.5.  Quando gerenciar riscos na Unicamp? 
 

 Quando alguma coisa pode dar errado na sua área ou nos processos de trabalho 
em que você está envolvido? Se qualquer dia, qualquer hora, então, você deverá 
gerenciar riscos todos os dias e em todas as horas. Contudo, devemos estabelecer 
controles que trabalhem para gente nos indicando a presença de algum evento de maior 
risco. Exemplo 1: o Plano de Atualização Tecnológica Continuada (PATC) da minha 
unidade teve aprovado oitenta mil reais em equipamentos para o próximo ano. Se minha 
Unidade conseguir disparar a compra toda de uma só vez, mesmo que a entrega seja 
parcelada, diminuiremos o risco de sermos afetados por alguma virada cambial, ou ainda, 
aumentaremos nossas chances de obtermos preços melhores face ao volume negociado. 
Exemplo 2: minha Unidade tem autorização para realização de horas-extras, o sistema de 
RH não impede que o responsável por inserir a freqüência no sistema lance suas próprias 
horas-extras, e, não temos o hábito de conferir os lançamentos. Será que o responsável 
pela freqüência lançaria horas extras que ele não fez? Exemplo 3: minha Unidade tem 
uma boa área de prestação de serviços de pequena monta (APSPM) e nossa política, 
face às restrições orçamentárias, é fomentar ao máximo a prestação de serviços 
eliminando todos os entraves burocráticos. Será que os preços cobrados pelos serviços 
estão cobrindo os custos Unicamp? Será que existe algum favorecimento pessoal na 
prestação do serviço, explorando a infra-estrutura e marca Unicamp e recebendo “por 
fora?”. 
 
 Enfim, o gerenciamento de riscos é um processo contínuo que deverá contar com 
mecanismos de controle que serão ativados tantas vezes quantas forem os eventos de 
maior risco no entendimento da administração, seja central ou da Unidade, devendo ser 
uma prática incorporada ao gerenciamento dos processos críticos. 
 

 2.6.  Quanto custa gerenciar riscos na Unicamp? 
 
 Imaginem que em uma Unidade existe uma máquina fotocopiadora que faz parte 
de um contrato Unicamp. Nessa Unidade é permitido que qualquer um tire cópias 
particulares desde que pague o preço da cópia. Preocupada com a possível fuga de 
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receita, essa Unidade resolveu contratar um “guardinha”2 só para controlar a “venda” de 
cópias. Porém, historicamente, o custo total mês do contrato da máquina não ultrapassa 
duzentos reais e o guardinha custa por mês trezentos e sessenta .reais. Vale a pena 
gerenciar este risco desta maneira?  
 
 Uma possível resposta poderia ser: a providência tomada foi anti-econômica; 
contudo, a preocupação com a fuga de receita é válida. Talvez o adequado seria 
continuar monitorando o risco de fuga de receita através de acompanhamento mensal da 
produção da máquina versus arrecadação, observando ainda a proporção de cópias 
particulares em relação ao total. Ou seja, o risco continua sendo gerenciado, 
preferencialmente com um controle cujo custo represente apenas uma pequena parcela 
do benefício, apenas relatórios periódicos a partir dos registros da própria máquina.   
 
 Assim, e de um modo geral, o custo do gerenciamento de risco será igual à 
somatória dos recursos envolvidos com as atividades de identificar, analisar, avaliar e 
controlar o risco; cuidando sempre para que este custo seja viável.  
 
 
3.   Como gerenciar riscos na Unicamp? 
 
    O gerenciamento de riscos deve ser encarado como um processo cíclico, a ser 
continuamente melhorado. Tanto os riscos quanto o próprio processo de gerenciamento 
de riscos devem ser sistematicamente revistos. Afinal, a legislação muda, as pessoas 
mudam, a universidade cresce, o orçamento aperta, a tecnologia facilita a otimização dos 
processos; e toda essa dinâmica traz novos riscos e tornam velhos riscos e controles 
desnecessários.  
 
 A seguir será apresentado um roteiro sugestivo de como gerenciar riscos, 
especialmente formulado para aqueles que se iniciam em mais esta prática. 
 

 3.1.  Identificando riscos 
 
.   Depois de escolhido um processo “preocupante” (crítico), dentre aqueles que 
“gastam” muito e/ou que funcionam ao “arrepio” da lei, o primeiro passo no gerenciamento 
de riscos é identificar quais são suas possíveis falhas; dizendo de outra forma, o que pode 
estar saindo errado neste processo, ou ainda, quais são os riscos aos quais nossos 
processos estão expostos. Para aqueles que já receberam uma visita da auditoria interna, 
o relatório da auditoria é uma boa referência. Para aqueles que estão fazendo, ou 
participando, de revisão de processos (GEPRO), as “desconexões” do processo 
representam uma primeira relação de falhas. Para aqueles outros que não receberam a 
auditoria nem participaram de revisão de processos segue uma sugestão.  
 
 Relacione os produtos do processo e seus respectivos clientes. Relacione as 
principais atividades do processo e respectivos insumos e fornecedores. Para cada 
produto ou insumo levante quais são as possíveis falhas (oportunidades de melhoria). De 
                                                 
2
 “Guardinha”: menor aprendiz. 
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posse deste material convide algumas pessoas para uma “reunião de identificação de 
riscos”.  Preferencialmente, envolva o gerente direto, o(s) principal(is) cliente(s) e 
fornecedor(es), outro alguém que tenha bastante intimidade com a legislação que regula o 
processo em exame e, se possível, convide mais alguém de fora que você acredita que 
tenha uma rotina bem melhor que a sua. Peça para que tragam, se possível por escrito, 
quais as “falhas” do processo, aquelas “coisas” que eles acreditam estar provocando 
“desperdícios” de tempo ou dinheiro. Em uma reunião “sem censura” inicie apresentando 
o processo através de uma representação da relação de fornecedores-entradas-
atividades-saídas-clientes (mapeamento do processo). Valide com todos esta 
representação, verificando se não foi esquecida alguma coisa importante. Peça para que 
cada um registre na representação as “falhas” do processo, procurando relacioná-las a 
alguma das atividades elencadas. Assim, ao final da reunião terá uma relação de 
atividades e suas possíveis falhas. Passe então para o próximo passo: analisando os 
riscos.     
    

  3.2.  Analisando riscos 
 
.   Este passo facilitará o alinhamento de sua equipe quanto aos prejuízos (impactos) 
que o processo pode estar sofrendo ou provocando. É chegada a hora de montar a 
“matriz de riscos3”, que nada mais é do que uma planilha contendo nas linhas as 
atividades cujas falhas foram identificadas no passo anterior e nas colunas os possíveis 
impactos, a probabilidade do risco acontecer e quão fácil é detectar a falha. Conforme 
planilha em anexo (disponível no site www.reitoria.unicamp.br/auditoria) cada coluna 
poderá receber uma pontuação de 1 a 5 conforme notação no rodapé da planilha. A 
somatória da pontuação em relação à pontuação máxima representará percentualmente o 
grau de risco que aquela atividade está exposta. Na escala sugerida na planilha em anexo 
os riscos são classificados em baixo, médio e alto. De um modo geral, as atividades de 
alto risco precisão de revisão imediata dos controles e deverão ser monitoradas 
rigorosamente, as de grau médio deverão ser acompanhadas sistemática e 
periodicamente e, por fim, as de grau baixo deverão ser monitoradas esporadicamente.   
 
 As notas parecerão, em um primeiro momento, bastante subjetivas; contudo, 
lembre que a equipe que você reuniu tem uma experiência bastante importante, e sua 
subjetividade foi construída ao longo de anos de experiência e/ou estudo. Á medida que 
seu processo conte com indicadores devidamente construídos e acompanhados, o 
sentimento de subjetividade vai sendo balizado pelos dados.  
 
 Ao fim deste passo sua equipe estará alinhada e consciente sobre quais são as 
atividades de maior risco e que tipo de prejuízos o processo pode estar causando ou 
sofrendo. É chegado o momento de avaliar os riscos.  
 

  3.3.  Avaliando riscos 
                                                 
3
 Matriz de riscos: sugerimos utilização da planilha em anexo cuja versão eletrônica encontra-se disponível também no 

Teleduc (http://www.ead.unicamp.br/~teleduc/pagina_inicial). Sugerimos utilizar os casos do anexo 2 – Riscos e 

Controles Administrativos para exercitar a aplicação da matriz de risco. Para tanto, os subitens do anexo 2 deverão ser 

transcritos para a coluna de desconexões da planilha passando a pontuar conforme notação. 

http://www.reitoria.unicamp.br/auditoria
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.   Este passo cuidará de avaliar dentre todas as atividades analisadas, quais  sua 
Unidade tem melhores chances de tratar naquele momento, considerando o grau de risco 
e as condições para estudar e promover as prováveis melhorias.  
 
 Provavelmente você não conseguirá dar conta de tratar todas as atividades, ou 
talvez não conseguirá priorizá-las seguindo as maiores pontuações, seja por falta de 
recursos seja por não conseguir naquele dado momento todos os elementos necessários 
à melhoria da atividade em análise. Assim, este passo tratará de estabelecer o consenso 
entre equipe e gerência sobre quais atividades/controles as relações 
custo/oportunidade/risco/benefício indicam ser possível melhorar.  
 
 Este passo produzirá um plano de ação - o que, por que, quem, quando, onde, 
como e quanto custará4 - a melhoria das atividades priorizadas. Este plano deverá ser 
executado no passo seguinte: minimizando riscos.  
 
                                                 
4
 Este modelo de plano também é conhecido por 5W2H: What, Why, Who, When, Where, How and How much. 
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 3.4.  Minimizando riscos 
 
.   Para mitigar os riscos, eliminar suas causas e/ou minimizar seus efeitos, será 
preciso mudar alguma coisa. Assim, é chegada a hora de rever, estabelecer ou ativar os 
controles. Controles podem ser procedimentos que vão dar conta de avisar se alguma 
atividade está “saindo dos trilhos”. Mudanças como rever os procedimentos, implantar 
novas consultas e relatórios, atualizar a legislação interna (Instruções normativas ou 
Portarias) estabelecendo responsabilidades, ou ainda, trocar algumas pessoas de lugar 
são exemplos de controles. Cuidar para que o plano de ação produza os efeitos previstos 
é a responsabilidade deste último passo.  
  
 Tomadas as providências, observando a relação de custo/benefício dos controles 
implantados, basta à sua equipe, em especial ao gerente e ao dono do processo, 
acompanhar a efetividade (eficiência e eficácia) dos controles, ou seja, quanto se está 
conseguindo evitar os riscos ou minimizar seus efeitos. Ficar atento às mudanças no 
ambiente interno e externo será “preocupação” permanente, pois, como já foi dito, a 
dinâmica do ambiente trará novos riscos e exigirá novos controles.  
 
 
4.  Convite à melhoria 
 

Ter uma Unicamp melhor a cada dia é desejo de todos. Produzir cada vez mais e 
melhor será garantia de uma Unicamp pública e de qualidade, merecedora de 
confiança da sociedade. Aumentar a convicção da sociedade e da comunidade sobre 
quanto cuidamos para a boa e regular aplicação dos recursos públicos exige da 
Unicamp a melhoria contínua de suas práticas de gestão. O gerenciamento de riscos é 
uma das práticas capazes de aumentar esta convicção. Contudo, como qualquer 
prática nova, ela começará frágil e se fortalecerá à medida que a utilizemos e, em 
função de sua utilização, a melhoremos. Assim, reforçamos o convite para que 
experimentem, verifiquem quanto o gerenciamento de riscos pode ajudar a 
administração de suas unidades ou de seus órgãos. E, a cada vez que aplicarem as 
sugestões deste manual registrem suas experiências mandando-nos um e-mail5 com 
suas dúvidas e sugestões complementadas por considerações livres sobre o 
aprendizado no gerenciamento de riscos.  Sucesso!! 

 

 

 

                                                 
5
 E-mail: auditoria@reitoria.unicamp.br 
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Anexo 1:  Planilha 

MATRIZ DE RISCO - Processo: 

Identificação dos Riscos 
Impacto Probabilida

de 
Detecção 

      

Seq (A) 
Atividade 

(B) 

Importância 
da Atividade 

para o 
Processo      

(C) 

Desconexões (possíveis problemas na atividade) (D) 
Perde 

dinheiro                                           
(E) 

 
Afeta 

pessoas 
(F) 

 

 
Afeta 
meio-

ambiente 
(G) 

 

Fere princípios 
da 

administração 
pública (H) 

Afeta a 
imagem                           

(I) 

Freqüência 
da 

desconexão        
(J) 

Dificuldade 
de 

Detecção 
(K) 

Total (L) 
Máximo 

(M) 

Grau de 
risco (%) 

(N) 

1   1                  0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

                0 35 0 

Risco da atividade: ((somatória de L*C*100) /35*qtd desconexões) 0 420 0% 

 Notas Explicativas       

 (A) Seqüência: número de 1 a n para identificar a atividade.      

 (B) Atividade: frase que identifica um conjunto de procedimentos.           

 (C) Importância da atividade para o processo: quanto que a atividade é imprescindível para o processo:  pouco imprescindível (1,2), imprescindível (3),  

               sem a atividade o processo pára (4,5).           

 (E) Perde dinheiro: possível perda financeira em 12 meses em relação ao orçamento anual de custeio: <ou= 1% (1); <ou=2% (2); <ou=3% (3); <ou=4% (4); >4% (5).       

 (F) Afeta pessoas: (1) desmotiva alguns; (2) desmotiva o grupo, (3) desmoraliza alguns, (4) desmoraliza o grupo; (5) risco de morte        

 (G) Afeta meio-ambiente: (0) não; (1) volta ao normal rápida e natural; (2) volta ao normal rápida com intervenção; (3) volta ao normal lenta e natural; (4) volta ao normal lenta e com intervenção ; (5) afeta de maneira irreversível.  

 (H) Princípios da Administração Pública (Art. 37, CF88): feriu (5), não feriu (1)           

       Legalidade: Realizado de acordo com as normas interna/externas.           

       Moralidade:  procedimentos e resultados moralmente inquestionáveis pela sociedade.           

       Eficiência: Realizado de forma eficiente e econômica.           

       Impessoalidade: todos têm igual acesso ao serviço e são igualmente tratados           

       Publicidade: transparência dos procedimentos e informações           

 (I) Imagem: baixa repercussão, Unidade (1,2), repercussão interna, Unicamp (3), repercussão na imprensa (4,5).         

 (J) Freqüência da desconexão (qtd de vezes que a desconexão ocorre ou pode ocorrer): raramente(1,2), ocasionalmente (3), sempre (4,5).       

 (K) Dificuldade de Detecção: fácil pegar o erro, controles eficientes (1,2) , nem sempre pega o erro, controles falhos (3), difícil pegar o erro, inexistência de controles (4,5)      

 (L) Total de pontos = E + F + G + H + I + J + K           

 (M) Máximo de pontos = 35 (7 colunas * 5)      0 a 30% Risco baixo    

 (N) Grau de risco em %: (L / M) * 100       31% a 70% Risco Médio    

 Grupo de Análise de Risco: dono do processo, principais clientes e fornecedores, especialistas do processo e da legislação e técnico benchmark.  71% a 100% Risco Alto    
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 Anexo 2 – Exemplos de Desconexões, Riscos e Controles 
Administrativos na Unicamp6 

 

Este anexo segue a seguinte estrutura: 

- Item: identifica o processo ou atividade ou assunto. 
- Subitem: identifica a desconexão. 
- Risco: elenca os prováveis impactos que a desconexão pode acarretar. 
- Controle: elenca os possíveis procedimentos, ou regulamentação, que se seguidos 

poderão evitar os ricos ou minimizar seus impactos. 
 
 

1.   Aquisições por Adiantamento/Suprimento de fundos 

 
1.1.  Pedidos de aquisições realizados verbalmente.  
 
RISCO 
Perder dinheiro ao comprar o produto errado. 
Frustrar o solicitante por esquecer de comprar.  
Acusação de compra de interesse pessoal. 
 
CONTROLE 
A realização de pedidos sem a devida formalização contraria o disposto na Instrução 
Normativa DGA, nº 01/002. 
Formalização de pedidos com formulários padronizados. 

 
1.2.  Aquisição  de serviço profissional (programa em vídeo) com recursos de 
adiantamento:. 

    

Risco 

Ilegalidade por não retenção de tributos na fonte. 
 

Controle 

A Instrução DGA 01/01: despesas sujeitas à retenção de IR na Fonte, caracterizadamente de 
natureza profissional, não podem ser adquiridas com recursos de adiantamento. 

 

                                                 
6
 Legislação sujeita a alteração 
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 1.3.  Aquisição no valor de R$1.150,00 sem pesquisa de 
preços.  

 
Risco 
Acusação de mau uso do dinheiro público (pagar mais caro) 
Acusação de roubo 
Acusação de formação de quadrilha.. 

 
Controle 
Instrução do Diretor fixando valor máximo para compra sem cotação. Cotação em pelo 
menos 3 fornecedores, conforme Instrução DGA  nº 01/01, em seu item 45. 

 
1.4.  Recebimento atestado pelo mesmo servidor que atuou na compra. 

 
Risco 
Acusação de desvio de material. 
Acusação de formação de quadrilha. 
          
Controle 
Segregação de funções por servidor ou órgãos distintos as etapas de: emissão  do pedido, 
formalização da compra, recebimento do material e pagamento. 

   
2.   Área de Prestação de Serviço de Pequena Monta (APSPM) e Convênios 
 

2.1.  Ausência de tabela de preços para a APSPM 

 

Risco  

Não cobertura dos custos. 
Favorecimento próprio ou de terceiros. 

 

Controle 

É recomendável que o pedido de implantação de uma área de pequena monta contenha uma 
tabela de custos dos insumos que entrarão nas prestações de serviços, para as áreas que 
não optarem pelo ressarcimento de despesas à Universidade através de taxa fixa;.  
Anexar tabela de custos e preços ao processo da área de pequena monta. 
Demonstrar que as cobranças ocorrem por critérios objetivos e cobrem os custos da 
prestação dos serviços.  
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2.2.  Falta do plano de aplicação dos recursos e do parecer da Congregação ou 
Colegiado da Unidade . 

 

Risco  

Convênio não ser reconhecido institucionalmente. 
Favorecimento próprio ou de terceiros. 

 

Controle 

Juntar plano de aplicação, bem como os documentos que comprovam a aprovação pelos 
órgãos internos, conforme estabelecido no artigo 1º, item I, da Portaria GR-135/94. 

 

2.3.  Prestação de contas da APSPM em atraso  ou sem o parecer da CAD 

 

Risco  

Área ser considerada irregular. 
Acusação de irregularidades. 

 

Controle 

Encaminhar prestação de contas à CAD em janeiro de cada exercício, relativamente ao 
exercício  anterior, pelo Diretor da Unidade ou Órgão, em conformidade com a Resolução 
GR-06/05. 

 

2.4.  Prestação de contas de convênio Funcamp em atraso ou sem extratos bancários 
da conta de suprimento de fundos. 

 

Risco  

Desvio de recursos. 
Acusação de irregularidades. 

 

Controle 

Prestação de contas deve conter, além de outros documentos, o extrato bancário conciliado, 
em conformidade com o Manual para o Executor de convênio Funcamp, versão 1, de 
Setembro de 2003, no item Adiantamento de Fundos, (item 5, pág. 21). 
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 Estabelece o item 3.1 que a prestação de contas “deve ser feita, no 
máximo até 30 (trinta) dias após o depósito na conta de suprimento (...), no caso de 
suprimento rotativo deve ser feita a cada seis meses”. 
Orientar executores de convênios e apoio administrativo das Unidades. 

 
2.5.  O contrato de prestação de serviços nº xxx/2003 celebrado em 08 de outubro de 2003, 

tem por objeto desenvolvimento, manutenção e o suporte de gerenciamento do sistema 
WEB, e consta como contratados, primeiro, Sr. Fulano e segundo, Sra. Beltrana, ambos 
pessoas físicas com CPF distintos. 

 
O valor total dos serviços prestados foi de R$ 7.200,00, pagos em 12 parcelas mensais 
iguais no valor de R$ 600,00.  

 
Constatamos comprovante de pagamento a favor do primeiro contratado, no valor 
bruto de R$ 1.200,00 (valor líquido de R$1.068,00 em virtude do desconto do INSS) 
pago em 04/11/2003, o que corresponde ao pagamento de 02 parcelas, solicitado 
através do memorando nº 19/03,  assinado pelo executor do convênio.  

 
Em 09/12/2003, novo pagamento nos mesmos moldes e titularidade do parágrafo 
anterior, porém sem justificativa para o pagamento de 02 parcelas. 

 
Ausência de pagamentos proporcionais em favor do segundo contratado. 

 
Risco 
Descumprimento contratual ou falta de pagamento por parte da contratante. 
Mora com a Previdência Social e outros encargos trabalhistas, acarretando ações 
trabalhistas. 

 
Controle 
Obter do segundo contratado um recibo de quitação. 
Reavaliar o modelo de contrato para evitar ações trabalhistas futuras. 
 
2.6. O próprio usuário, ao emitir o pedido de compra, vem incluindo a indicação do 

fornecedor e o preço por ele cotado, sem justificar a opção por determinada 
marca ou pelo fornecedor. A área de compras efetiva as aquisições baseadas 
apenas nos dados obtidos pelos usuários. 

 
Em outras situações a Unidade enviou solicitação de pagamento de despesa já executada 
sem uma justificativa para tanto, não observando, assim, a rotina de prévia cotação de 
preços: 

 

Risco 

Pagar mais caro. 

Favorecimento próprio ou de terceiros. 
Ilegalidade. 
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Controle 

Pesquisa de preços em pelo menos três fornecedores (e não apenas em um). 

As aquisições, mesmo aquelas de baixo valor, devem ser precedidas de pesquisa de 
mercado, e sem indicação de marca, modelo ou outros aspectos, que possam direcionar o 
procedimento de seleção.  
Manual do Executor (FUNCAMP) item 1 e 1.1, e conforme inserido no corpo do formulário de 
compras.,  
Solicitar à FUNCAMP que efetive as aquisições mediante pelo menos três cotações, 
assegurando-se quanto à seleção da melhor proposta. 
 

2.7.  Aquisição de material permanente com recursos provenientes de Suprimentos de 
Fundos FUNCAMP. 

Risco 

Contabilização indevida. 
Denúncia de apropriação indébita. 

 

Controle 

Orientar Executor e Apoio Administrativo da Unidade.  
Item 5. da página 21 do Manual para o Executor de Convênio Funcamp, “ é vedado o uso 
do suprimento para pagamento de materiais permanentes...” 
 
3.   Contratos Limpeza 

 
3.1.  Periodicidade e distribuição diária das tarefas são estabelecidas informalmente 

 

Risco 

Frustração do usuário 

Conflito entre responsável e técnico de limpeza. 
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Controle 

Elaboração formal de um planejamento das atividades, feita em conjunto pelas partes 
envolvidas; 

Ampla divulgação entre os usuários. 

 

3.2.  Ausência de registro das ocorrências.   
 

Risco 

Não poder cobrar formalmente o cumprimento do contrato 
Frustração do usuário 
Prejuízo financeiro da Universidade 

 

Controle 

Registro formal das reclamações dos usuários e respectivos encaminhamentos na “planilha 
de avaliação de serviço”. 
Dar satisfação ao usuário.  
Divulgar e aplicar as cláusulas de controle de qualidade previstas no contrato. 

 
3.3.  Falta de esclarecimento sobre os serviços devidos pela contratada.  

Risco 

Usuários insatisfeitos com a qualidade dos serviços executados. 

 

Controle  

Divulgação das obrigações e direitos contratuais aos usuários. 
 
3.4.  Quantidade de Funcionários Disponibilizados, Inferior à Contratada. 

 
Risco 

Frustração do usuário. 

Acusação pelos concorrentes de favorecimento a um fornecedor. 

Pagar mais por menos. 

Controle 

Supervisão do controle de freqüência. 

Aplicar penalidades. 

Contratar por resultados. 
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3.5.  Uso de equipamentos pertencentes à Unicamp para execução de serviços pela 
contratada  

 

Risco 

Acusação pelos concorrentes de favorecimento a um fornecedor. 

Pagar mais por menos. 

Aumento das despesas com manutenção dos equipamentos. 
 

Controle 

Supervisão sobre a existência e uso de equipamentos da contratada. 
Divulgação da proibição de uso de equipamentos da Unicamp por Terceirizados.  

 
3.6. Não desinfecção de equipamento de limpeza hospitalar ou laboratorial pelos 
terceirizados. 

 

Risco 

Aumento dos casos de contaminação.  
Frustração do usuário. 
Pagar mais por menos. 
 

Controle 

Supervisão do cumprimento das cláusulas contratuais. 
Registro das ocorrências. 
Aplicação de penalidades. 
 
3.7.  Terceirizados sem crachá ou uniforme 

 

Risco  

Dificuldade na apuração de responsabilidade por dano ou furto.  
Responsabilização indevida de terceirizados. 
 

Controle 

Restrição de acesso a pessoal não identificado. 
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3.8. Uniformes são lavados pelas próprias funcionárias, em suas residências, e não 

diariamente. 
 

Risco 

Aumento dos casos de contaminação. 
Imagem pública de falta de higiene. 
 

Controle  

Verificação por amostragem. 
Instruir o usuário a denunciar. 
Instruir o terceirizado quanto aos seus direitos e riscos. 

 
 
3.9.   Terceirizados sem luvas ou botas 

 

Risco 

Acidente de trabalho. 
Responsabilização solidária da Unicamp em ação trabalhista. 
 

Controle 

Instruir o usuário a denunciar. 
Instruir o terceirizado quanto aos seus direitos e riscos. 
Exigir comprovação de controle de uso de EPIs 
Aplicação de penalidades. 

 

4.   Dispensa de Licitação 

 
4.1.   Fracionamento de compras  
  - Finanças e Coordenadoria de Pós-graduação da Unidade comprando o mesmo material. 

 - Notas fiscais seqüenciais, na mesma data, para os mesmos materiais, somando o valor 
total de R$9.481,80 (nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), 
contido em dois processos distintos. 

 
Risco 
Pagar mais caro por falta de volume para negociar. 
Imagem de descontrole perante o mercado.  
Ilegalidade.  
Constrangimentos junto ao TCE. 
Duplicidade de esforços. 
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Controle 
Centralização das compras.  
Estabelecimento de data (dia do mês) para entrega dos pedidos de compra pelos 
departamentos internos, facilitando o planejamento e agrupamento das compras. 
Planejamento de suas necessidades, considerando histórico e projeção de demanda. 
  
4.2.   Favorecimento de fornecedor 

 
Em sete processos (R$27.300,92) o mesmo ganhador nas seguintes condições: 
– Num primeiro momento são solicitadas e obtidas algumas cotações em empresas diversas, 
e 
– Num segundo momento, com data sempre posterior às dos primeiros orçamentos, se 
obtém proposta com preço inferior ao das firmas do primeiro momento. 
 
Risco 
Inconstitucionalidade (impessoalidade, moralidade). 
Denúncia de favorecimento e formação de quadrilha.  
Imagem de corrupção da administração pública. 

 
Controle 
Negociar desconto com o vencedor encerrada fase de cotação. 
Orientar sobre questão ética (não abrir preço fora da competição). 
Gerência verificar datas das propostas. 

. 
4.3.   Apenas um comprador possui experiência em licitação. 

 
Risco 
Ilegalidade. 
Entraves na formalização 
Sobrecarga de trabalho.  
 
Controle 
Treinar outros compradores. 
Formar parcerias com outras unidades. 
 
4.4.  Tempo de atendimento de um pedido em média de 56 (cinqüenta e seis) dias , 
entre a autuação do processo e emissão da AF. 

 
Risco 
Frustração do usuário. 
Atraso nas atividades do usuário. 
Acúmulo de processos.  
 
Controle 
Rever processo. 
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 4.5.   Aquisição de item de estoque do Almoxarifado Central 
(cartucho e papel) 

 
Risco 
Pagar mais caro que o almoxarifado central. 
Imagem de descontrole perante o mercado.  
Ilegalidade.  
Constrangimentos junto ao TCE. 
Duplicidade de esforços. 
 
Controle 
Compra de itens de estoque só se almoxarifado central informar saldo insuficiente.  
Considerar preço do almoxarifado central como referência para negociação. 
 
 
4.6.   Pesquisa de preços com incidência dos mesmos fornecedores. 

 
Risco 
Ilegalidade. 
Inconstitucionalidade (impessoalidade, publicidade).  
Pagar mais caro que o mercado.  
Constrangimentos junto ao TCE. 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
 
Controle 
Rodízio de fornecedores. 
Consultar novos fornecedores nos sistemas públicos 

 
4.7.   Procedimentos de pedido de compra, obtenção dos orçamentos e recebimento 
dos materiais, executados pelo mesmo servidor. 
 
Risco 
Denúncia de fraude ou irregularidade. 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
Extravio. 
 
Controle 
Segregar os procedimentos: 
a)emissão do pedido de aquisição, a cargo do usuário ou departamento requisitante, que 
poderá indicar prováveis fornecedores; 
b)Cotação/obtenção de orçamentos, a cargo Setor de Apoio Financeiro/Compras; 
c)recebimento do material, a cargo do almoxarifado da Unidade. 
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 4.8.   Não juntada da proposta formal da empresa vencedora. 
 

Risco 
Denúncia de fraude ou irregularidade. 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
 
Controle 
Orientar e divulgar a obrigatoriedade da juntada conforme Instrução Normativa DGA nº 
01/002, item 3.3.2. 
Assinar Autorização de Fornecimento (AF) mediante juntada. 
 
 
4.9.   Falta de comprovante de recebimento da AF pelo fornecedor 

 

Risco 
Receber diferente do que pediu. 
Não poder comprovar o que pediu. 
 
Controle 
Orientar e divulgar a obrigatoriedade da juntada do comprovante conforme parágrafo 1º do 
artigo 3º da Portaria GR-248/98. 

Juntada do comprovante, ainda que por fax ou email.  

 

4.10.   Ausência de justificativa de marca 
 

Risco 
Pagar mais caro em função da marca. 
Ilegalidade. 
Inconstitucionalidade (impessoalidade). 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
 
Controle 
Registrar em processo justificativa técnica pela marca. 
Juntar comprovante de exclusividade (se for o caso) fornecido pelo fabricante ou órgão de 
classe. 
Obter no mínimo três orçamentos conforme Instrução Normativa DGA nº 01/002, item 3.2.  
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 4.11.   Ausência de juntada do pedido de compra no processo 
 

Risco 
Comprar sem o interesse institucional. 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
 
Controle 
Juntada do pedido conforme Instrução Normativa DGA nº 01/002. 
Assinar AF mediante juntada do pedido com a identificação do solicitante. 

 
4.12.   Nota Fiscal com rasura. 

 
Risco 
Fraude. 
Acusação de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
 
Controle 
Exigir do fornecedor o documento fiscal devidamente preenchido sem erros ou rasuras e se 
necessário a retificação formal.  
 
4.13. Dispensa de aplicação de penalidade ao fornecedor por atraso na entrega, com 
justificativa de não prejuízo às atividades dada pela área de compras. 

 
Risco 
Denúncia de favorecimento próprio e/ou de terceiros. 
Fornecedor voltar a atrasar em futuras entregas. 
 
Controle 
Solicitante do material quem declara existir ou não prejuízo às atividades. Aplicar 
penalidades a fornecedores que não cumprem  prazo.  

 
4.14.   Não atualização da informação de andamento do processo no sistema de 
compras. 

 
Risco 
Distorcer estatísticas. 
Motivar providências indevidas. 
 
Controle 
Orientar áreas. 
Testar por amostragem. 
Sistema de compras com workflow. 
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 4.15.   Servidor é proprietário de empresa fornecedora. 
 

Risco 
Demissão por justa causa (Estatuto). 
Fraude. 
Imagem de corrupção interna. 
 
Controle 
Confrontar cadastro da empresa com cadastro de servidores. 
Não cadastrar empresa que tenha proprietário, acionista ou sócio servidor da Unicamp. 
 
5.  Patrimônio 
 
5.1.  Cada departamento verifica seus próprios bens quando do inventário. 

 
Risco 
Extravio de bem. 
Imagem de descaso com o dinheiro público 
Decisões indevidas sobre custeio de manutenção ou reposição. 
 
Controle 
Designação formal de comissão rotativa com participação de servidor externo para a 
verificação física. 
 
5.2.  Não há formalização das saídas dos equipamentos dos domínios da Universidade 

ou existência de formulários mal preenchidos.  

 
Risco 
Extravio do bem. 
Dificuldade de responsabilização. 
Imagem de descaso com o dinheiro público 
 
Controle 
Restrição de saída de bens. 
Instrução ao serviço de vigilância. 
Obrigatoriedade e instrução de preenchimento dos formulários de movimentação de bens. 
 
5.3.   Existência de bens não localizados. 

 
Risco 
Extravio de bens. 
Constrangimentos face à sindicância. 
 
Controle 
Apuração nos termos da Resolução GR 89/99 e 143/99. 
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 5.4.   Desatualização das informações no sistema patrimonial. 
 

Risco 
Contabilidade incorreta. 
Decisões inadequadas sobre custeio e investimento. 
Constrangimentos junto ao TCE 
 
Controle 
Treinamento e divulgação quanto ao item 45 da Instrução DGA nº 29 de 31/01/2002. 
Inventário rotativo e periódico.  
 
5.5.   Ausência de transferência de responsabilidade patrimonial. 

 
Risco 
Responsabilização indevida. 
 
Controle 
Verificação física dos bens quando da transferência de responsabilidade por ocasião de 
novas designações. 
Treinamento e divulgação da Instrução DGA nº 23 de 08/08/2001 e o item 45 da Instrução 
DGA nº 29 de 31/01/2002.  
 
5.6.   Existência de bens sem placa patrimonial. 

Risco 
Extravio de bem. 
Contabilidade incorreta. 
Impossibilidade de manutenção pela Unicamp. 
Imagem de descontrole com o patrimônio público.  
 
Controle 
Treinamento e divulgação da Portaria GR 45/86 artigo 65, III, b, Instrução Normativa da DGA, 
nº 21, de 08 de agosto de 2001, Instrução Normativa da DGA nº 29, de 31 de janeiro de 
2002, item 37.  
 
5.7.   Alocação física de bens em locais inadequados e existência de grande 

quantidade de bens inservíveis. 
 
Risco 
Extravio de bem. 
Imagem de descaso com o patrimônio público.  
 
Controle 
Recolhimento desses bens em locais apropriados, seguros, centralizados e de forma 
organizada.  
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 Adoção de ação conjunta com a administração central para 
promover eventuais descartes, redução e/ou eliminação desses itens, atendendo item 13 da 
Instrução Normativa DGA nº 23 de 08/09/01.  

 
5.8.   Cessão de equipamentos sem formalização concluída. 

 
Risco 
Extravio de bem. 
Imagem de descaso com o patrimônio público.  
Contabilidade incorreta. 
 
Controle 
Circularização periódica para levantamento de bens em poder de terceiros. 
Inventário rotativo e periódico. 

 
 

5.9.   Prédios com acesso livre e poucos vigilantes. 

 
Risco 
Extravio de bens. 
Dificuldade de responsabilização. 
Imagem de descaso com o patrimônio público.  
Constrangimento de servidores por pessoas estranhas. 
 
Controle 
Restrição de acesso. 
Centralização do acesso. 
Obrigatoriedade do uso de crachá. 
Orientação a vigilantes e servidores. 

 
5.10.   Falta de comunicação de furtos ás instâncias administrativas. 

 
Risco 
Contabilidade incorreta. 
Decisões de custeio e investimento inadequadas. 
Constrangimentos junto à auditoria do TCE. 
 
Controle 
Orientação e divulgação da Resolução GR nº 143/99 de 21/10/99, art. 1º e citações do 
Tribunal de Contas do Estado. 
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 6.   Plantão, Horas-extras e Saúde Ocupacional 
 

6.1.  Único servidor recolhe os cartões, faz o lançamento no sistema, sua conferência, 
e arquiva os documentos, lançando também sua própria freqüência / Horas extras. 
 
Risco 
Fraude. 
 
Controle 
Segregação de funções (quem faz não lança no sistema). 
Supervisão de superior hierárquico conferindo lançamentos x dados do cartão de ponto. 
 
 
6.2.  Horas-extras pagas a maior do que o cartão de ponto; horas-extras lançadas e 

pagas durante período de férias e sem a devida anotação no cartão-ponto.  
 

Risco 
Pagamento indevido. 
Fraude. 
 
Controle 
Critérios de realização e controle de hora-extra estabelecidos pela comissão para avaliação 
de horas-extras, criada pela Portaria GR-55/98, conforme Deliberação CONSU no. 645/97.   
Apuração da quantidade de horas extras não realizadas e ressarcimento a Universidade dos 
valores pagos indevidamente. 
Penalidade (Esunicamp). 
Orientar. 

 
6.3. Horas extras anotadas no cartão-ponto acima do limite individual autorizado sem o 

devido sistema de compensação de horas (Banco de horas).  

 
Risco 
Reclamação de direito trabalhista. 
 
Controle 
Evitar execução e lançamento de horas extras acima do limite autorizado. 
Se necessário, adoção de um sistema de compensação de horas, nos termos da portaria 
GR-94/98. 
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 6.4.  Programador de Sistemas prestando serviço 
administrativo de atendimento em balcão em jornada extra, na Biblioteca da 
Unidade. 

 
Risco 
Custo maior do que benefício.  
 
Controle 

Revisão das autorizações para realização das horas extras na biblioteca. 

Análise sobre a possibilidade de remanejamento de pessoal, visando melhor aproveitamento 
do quadro funcional e menor impacto orçamentário possível. 

Serviços extraordinários por pessoal da própria área, com vencimentos e atribuições 
compatíveis. 

 
 

6.5.   Existência de funcionários recebendo horas-extras há mais de um ano.  

 
Risco 
Reclamação de direitos trabalhistas adquiridos, em especial indenização prevista no 
Enunciado Nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho.   

Controle 
Analise da real necessidade cumprimento das horas extraordinárias; 
Verificar a possibilidade de contratação, remanejamento ou rodízio de pessoal para suprir o 
atendimento no período noturno.  
 
6.6.  Erros, cancelamentos de informações, ausência de vistos no campo de 

autorizações e/ou observações de cartões pontos e ausência de assinatura, 
sendo que normalmente as observações são lançadas pelo próprio servidor.  

 
Risco 
Conflitos de informações relativas à freqüência e horas extras. 
Fraude. 
 
Controle 
Correta formalização das observações relativas à freqüência e horas extras, Relatório de 
freqüência especifico de horas extras vistado pelo responsável da área receptora dos 
serviços. 
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 6.7.  Não utilização de Banco de Horas para compensação.   

 
Risco 
Aumento desnecessário das despesas com pessoal. 

 
Controle 
Implantar banco de horas.  
Verificar artigo 2o. da portaria GR-94/98 e as orientações do grupo de estudo para redução 
de horas extras criado pela  Portaria GR-55/98.   

 
 

6.8.  As horas extras para compensação futura são registradas em controle próprio da 
área de recursos humanos e da supervisão. As anotações de horas compensadas não 
demonstram quais dias/horas estão sendo compensados ou qual o saldo de horas. O 
controle de horas a compensar não é assinado  pelo funcionário.     

 
Risco 
Divergência de informações entre a freqüência registrada no cartão-ponto e o controle da 
unidade; 

Reclamação de direito trabalhista, prevalecendo para efeitos legais o registro no cartão-
ponto. 

 
Controle 
Relatório de horas a compensar com vistado pelo servidor e pelo superior imediato. 
Registro no cartão-ponto de horas extras a serem compensadas 
Obter na DGRH orientação para controle de horas extras a serem compensadas.   
 
6.9.  Agendas médicas representam, em média, 50% (cinqüenta por cento) da jornada. 

 
Risco 
Pagar mais por menos atendimento.  
Denúncia de fraude. 
Ação do Ministério Público. 
Responsabilização da gerência. 

 
Controle 
Artigo 3o “caput” e Artigo 3o. § único da Resolução GR no. 35/02 só podem ser remuneradas 
as atividades efetivamente prestadas além da jornada normal. 
Eventuais mudanças de jornadas, cumprimento e pagamento de plantões devem ser 
informados e submetidos a DGRH e Administração superior. 
Revisão conjunta com a DGRH e Procuradoria Geral da regulamentação referente ao 
Plantão Tipo IV (extensão de jornada Resolução GR no 35/02) de forma que os registros 
reflitam com fidedignidade as informações de jornada e permanência do funcionário, 
atendendo ou adequando a referida norma. 
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6.10.  Autorizações de horas-extras fixadas para 24 funcionários no limite de 21 horas 

mensais, dos quais  dois estavam em licença, sendo um em licença médica 
prorrogada (código S4) e outro em licença gestante; porém, apenas três 
funcionários realizaram horas extras, numa média de 6 horas/mês cada. 

 
Risco 
Decisões de planejamento inadequadas. 

 
Controle 
Rever planejamento de horas extras em conjunto com a AEPLAN e DGRH, em função do 
histórico de horas extras realizadas e a projeção de demanda no atendimento, favorecendo 
um orçamento mais preciso. 

 

6.11.  Pagamento de plantões a servidores afastados ou em licença prêmio. 

 
Risco 
Pagamento indevido. 
Reclamação de direitos trabalhistas. 
Fraude. 

 
Controle 
Vedar a realização de plantões por ocasião de afastamentos ou licenças do servidor 
conforme disposto no Artigo 3º da Portaria GR nº  192/90. 
Orientar gerências 

 
6.12.  Plantonista ao faltar repassa informalmente o pagamento para quem o 
substituiu.  

 
Risco 
Pagamento em duplicidade. 
Pagamento indevido de reflexos (ex: férias, 13o ) 
Retenção indevida de encargos 
Reclamação de direitos trabalhistas pelo substituto. 

 
Controle 
Vedar acertos informais.  
Orientar sobre possibilidade de pagamento de reposições. 
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 6.13. Realização de Horas Extras acima dos limites legais, e do 
mensal autorizado pela DGRH. 

 
Risco 
Ação do Ministério Público. 
Reclamação de direitos trabalhistas. 
Responsabilização da gerência. 
 
Controle 
Orientar gerências.  
Artigo 231 do Esunicamp e artigo 59 da CLT, estabelece acréscimo máximo de duas 
(02) horas diárias. 
Planejamento das H.E. avaliando em conjunto com DGRH o histórico de H.E. 
autorizadas x efetivamente realizadas x atividades a serem desenvolvidas. 
Implementar sistema formal de compensação de horas (Banco de Horas – Lei 9.601/98 
- § 2º do artigo 59 da CLT) 

 
6.14.  Servidores com mais de 1000 horas-extras acumuladas, descansando menos  de 11 

horas entre um dia e outro de trabalho, e descansando menos de 24 horas entre uma 
semana e outra de trabalho.  

 
Risco 
Perda da saúde 
Queda da produtividade 
Acidente de trabalho 
Ação do Ministério Público. 
Reclamação de direitos trabalhistas. 
Responsabilização da gerência. 
 
Controle 
Orientar gerências.  
CLT – Artigo 66 – “Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 
11 (onze) horas consecutivas para descanso”. 
CLT – Artigo 67 – “Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24  
(vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou  
necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte”. 

 
6.15.  Servidores recebendo Adicional de Insalubridade sem Laudo Pericial, sem 

avaliação da saúde ocupacional; mudaram de Função/Ocupação sem laudo 
pericial; recebem adicional de insalubridade não possuem registros sobre 
avaliação de saúde ocupacional.  

 
Risco 
Perda da saúde. 
Queda da produtividade. 
Acidente de trabalho. 
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 Pagamento indevido. 
Ação do Ministério Público. 
Reclamação de direitos trabalhistas. 
Responsabilização da gerência. 
 
Controle 
Orientar gerências.  
Solicitar junto à DGRH reavaliação das atividades que percebem insalubridade e 
emissão do competente laudo pericial de acordo com a NR 15, artigo 195 da CLT e Lei 
Complementar nº 432/85 artigo 1º. 
Deliberação CAD-A-03/99, artigo 5º e artigo 9º § único. 
A Deliberação CAD-A-03/99 em seus artigos, atribuí, em princípio, a responsabilidade 
por danos as pessoas, instalações ou ao meio ambiente, àquele que determina a 
execução das atividades e tarefas. 
 “Caso o responsável pela atividade, ou o seu executor, não esteja ciente a respeito  
das necessárias condições de trabalho, deverá solicitar aos órgãos de Segurança e 
Medicina de Trabalho da Universidade parecer técnico sobre os riscos envolvidos...”. 
(Deliberação CAD-A-03/99, art. 4) 
Direção da Unidade, juntamente com a DGRH, desenvolva controles a fim de promover 
ações preventivas sobre saúde ocupacional. 

 
6.16.  Servidor Esunicamp não retornou ao trabalho após licença médica.  
 
Risco 
Imagem de descaso com o servidor. 
Pagamento indevido. 
Responsabilização da gerência. 
 
Controle 
Orientar gerências.  
Orientar servidores. 
Controlar retorno dos servidores estatutários afastados.  

Artigo 183 – “Finda a licença, o servidor deverá reassumir, imediatamente, o exercício do 
cargo, salvo prorrogação”.. 
Parágrafo Único – A infração deste artigo importará na perda total do vencimento ou 
remuneração correspondente ao período de ausência e, se esta exceder a 30 (trinta) dias, 
ficará o servidor sujeito a pena de demissão por abandono de cargo.”“. 
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 6.17.  Unidade com mapa de risco desatualizado.  
 
Risco 
Pagamento indevido. 
Ação do Ministério Público. 
Reclamação de direitos trabalhistas. 
Responsabilização da gerência. 
 
Controle 
Orientar gerências.  
Solicitar á DGRH e CIPA providências para elaboração e atualização anual do mapa de risco 
da Unidade, conforme NR-5, item 5.16, letra n. 

 
7.   Receitas Próprias 

 
7.1. Pagamentos das Ligações Telefônicas Particulares em dinheiro ou cheque a um 

funcionário do setor de finanças ficando guardado em uma gaveta para depósito ao 
final do mês. 

 
Risco 
Extravio. 
 
Controle 
Of. Circular DGA nº 45/98 estabelece que todo e qualquer recolhimento a título de receita 
seja depositado na íntegra diretamente na conta UEC/Movimento. 
Assegurar que as ligações particulares dos servidores sejam identificadas pelos 
responsáveis (Portaria GR nº 25/91, ratificada pela Portaria GR nº 118/94). 
Orientar. 

 
7.2.  Cobrança de percentual de 1% para pagamentos em atraso.   

 
Risco 
Prática não prevista em legislação interna. 
Denúncia de extorsão. 

 
Controle 
Pagamento na data pré-estabelecida e em caso de inadimplência seja observada a Portaria 
GR nº 176 de 10/09/90, artigo 3º, parágrafo único, letra f. 
Orientar. 
Valores de receitas contabilizados a menor. 
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 7.3.  Pagamento de Cópias Reprográficas em dinheiro é 
guardado em gaveta, sendo depositado ao final do mês. 

 
Risco 
Extravio. 
 
Controle 
Máquinas de uso exclusivamente institucional. 
Instalação de um ponto comercial devidamente formalizado pela Prefeitura. 
Of. Circular DGA nº 45/98 estabelece que todo e qualquer recolhimento a título de receita 
seja depositado na íntegra diretamente na conta UEC/Movimento. 
Periodicamente conciliação contador da máquina/solicitações/comprovante de depósito. 

 
 

7.4.  Máquinas de venda automática de bebidas quentes cobrando apenas o 
correspondente à energia elétrica. 

 
Risco 
Despesas particulares cobertas com recursos públicos. 
 
Controle 
Artigo 9º, da Portaria GR nº 04/98, estabelece cobrança também pelo consumo da água. 
Orientar. 

 
7.5.  Parte do valor compõe um caixa interno para pequenas despesas tais como 

refeição, bolo, suco e ônibus.   

 
Risco 
Despesas particulares cobertas com recursos públicos. 

 
Controle 
Of. Circular DGA nº 45/98 estabelece que todo e qualquer recolhimento a título de receita 
seja depositado na íntegra diretamente na conta UEC/Movimento. 
Orientar. 
Valores de receitas contabilizados a menor. 
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 7.6.  Máquinas de venda (duas de bebidas quentes e duas de 
snaks) amparadas por contrato particular de comodato celebrado com o Grêmio 
Recreativo e Cultural dos Funcionários.   

 
Risco 
Ilegalidade. 
Favorecimento próprio ou de terceiros. 

 
Controle 
Prefeitura do Campus cria e formaliza a cessão do espaço físico conforme Portaria GR – 
140, de 27/10/95. 
Institucionalização do critério de comissão na venda com possibilidade de reversão da 
receita ao Grêmio Recreativo e Cultural dos Funcionários. 



 

Gestão por Processos – GEPRO  147 

UNICAMP 

 

  
 
 

 
 

GESTÃO POR PROCESSOS – GEPRO 

 
 
 

FERRAMENTAS 
 
 
 

 Benchmarking 
 

 Campo de Força 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestão por Processos – GEPRO  148 

UNICAMP 

 

 
BENCHMARKING 

 
 

Nos últimos anos a prática do benchmarking tem sido usada por muitas organizações 
como um método para ajustar o objetivo de seus esforços de melhoria. O termo 
benchmarking vem da topografia e se refere a um marcador de posição previamente 
determinada, que pode ser usado para estabelecer uma nova posição. 
 

Benchmarking é o processo de identificação e aprendizado das melhores práticas ou 
dos melhores desempenhos de outras organizações, para identificar potenciais para 
mudanças para melhorias. Segundo Sorio, em seu artigo “O que é Benchmarking?”, este 
conceito originou-se da palavra japonesa “dantotsu” que significa lutar para tornar-se “o 
melhor do melhor”, com base num processo de aprimoramento que consiste em procurar, 
encontrar e superar pontos fortes dos concorrentes, tendo se enraizado numa nova 
abordagem de Planejamento Estratégico e produzido resultados impressionantes em 
companhias como a Xérox, a Ford e a IBM. 
 

De forma mais simples, benchmarking é meramente olhar ao nosso redor para 
verificar como os outros fazem as coisas e tentar aprender com eles, novas abordagens e 
possibilidades. Todos nós podemos aprender com isso e muitas empresas fazem isso de 
forma informal. O benchmarking nos dá um método formal, com alguma estrutura, para 
fazermos observações e, depois, usar as informações coletadas para realizarmos melhorias. 
 

O benchmarking pode comparar como as coisas são feitas diferentemente (práticas), 
ou pode comparar medições feitas em processos (métricas / indicadores). Normalmente, 
ambas são necessárias. Exemplo: podemos olhar como algumas universidades realizam seu 
processo de matricular alunos e aprender com essas diferenças ou podemos comparar 
algumas medições desse processo, como por exemplo, número de alunos matriculados por 
hora, para aprendermos com as diferenças encontradas. 
 

Benchmarking é... Benchmarking não é... 

Um processo contínuo Um evento isolado 

Uma investigação que fornece informações 
valiosas 

Uma investigação que fornece respostas 
simples e “receitas” 

Um processo de aprendizado com outros Cópia, imitação 

Um trabalho intensivo, consumidor de 
tempo, que requer disciplina 

Rápido e fácil 

Uma ferramenta viável a qualquer 
organização e aplicável a qualquer processo 

Mais um modismo da administração 

Sorio, Washington 
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 O Processo típico de Benchmarking de 10 etapas 
 

O método de benchmarking, em 10 etapas, definido por Camp (1989) (modificado) é 
mostrado abaixo: 
 

1 - identificar o que deve ser ; 
2 – Identificar organizações comparáveis; 
3 – Determinar o método de coleta de informações e coletá-las; 
4 – Determinar o atual “desvio” de desempenho; 
5 – Projetar futuros níveis de desempenho; 
6 – Divulgar os resultados apurados e conseguir sua aceitação; 
7 – Estabelecer objetivos funcionais; 
8 – Desenvolver Planos de Ação; 
9 – Implementar ações específicas e monitorar o progresso; 
10 – Rever as “marcas de comparação”. 

  
Ao final da etapa 10, melhorias foram realizadas e podemos repetir o ciclo do 

benchmarking novamente, tantas vezes quanto desejarmos, voltando à etapa 1. 
 
Benefícios do Benchmarking 
 

Um dos benefícios do benchmarking é a visão externa que ele traz para uma 
organização. Mesmo numa organização comprometida com as melhorias, a gerência interna 
da organização pode não ser capaz de julgar quanta melhoria é possível numa determinada 
área ou processo. O benchmarking também pode ser usado, para uma equipe de melhoria 
estabelecer as prioridades de seus esforços. Em outros casos, o benchmarking é apenas 
uma prática para manter-se a par do que está acontecendo em nossa profissão ou campo de 
trabalho. Camp (1989) enfatiza que, frequentemente, podemos aprender como outras 
organizações executam um processo semelhante ao nosso. Por exemplo, os supermercados 
foram os primeiros a usar scanners eletrônicos para registrar a saída de mercadorias do 
estoque. Uma organização que pratica benchmarking de maneira ativa descobriria este 
método e o adaptaria a outras situações, mesmo que não fosse do negócio de 
supermercado. Por exemplo, controle de peças numa linha de montagem, controle de saída 
de medicamentos numa farmácia, etc. 
 

Os processos nos quais os fornecedores e clientes são internos à organização podem 
ser particularmente beneficiados pelo benchmarking. Apesar do cliente e fornecedor muitas 
vezes concordarem com o que o processo deveria fornecer, isto pode não estar baseado 
numa compreensão atualizada das possibilidades. Ambos podem não estar cientes de que 
há melhores possibilidades. Nesta situação, uma visão externa, como a fornecida pelo 
benchmarking, pode ser particularmente útil. Os processos que servem clientes externos 
tendem a ter um feedback imediato caso seus serviços ou produtos precisem de melhorias. 
Os clientes podem informar-lhes de práticas adotadas por outros ou mesmo mudar para um 
fornecedor alternativo. Em ambos os casos, a organização recebe um estímulo externo a 
partir do qual aprende. O benchmarking pode fornecer esse estímulo “externo” às áreas da 
organização que normalmente não recém nenhum feedback direto do mercado. 
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Cuidados no Benchmarking 
 
1 - Não copiar simplesmente: o fato do resultado de um benchmarking mostrar algo que 
funciona bem numa determinada situação, não significa que isso possa ser copiado 
diretamente. Por exemplo, uma empresa A pode gastar muito menos para pagar suas contas 
que a empresa B, pelo fato de seu processo possuir menos etapas. Talvez isso se deva ao 
fato da empresa A ter construído relacionamentos com seus fornecedores baseados num 
longo histórico de confiança e cooperação. Tais relacionamentos não podem ser construídos 
rapidamente. Se a empresa B tentasse adotar o processo da empresa A imediatamente, o 
resultado poderia ser desastroso. Este exemplo ilustra o risco de copiar uma parte de um 
sistema sem compreender o sistema como um todo. Com freqüência não podemos olhar de 
for apara uma empresa e compreender facilmente seus sutis mecanismos internos. 
  
2 - Não esquecer que a organização pesquisada também pode ser melhorada: enquanto 
uma organização está tentando chegar, por exemplo, no nível de desempenho dos seus 
concorrentes pesquisados, esses podem estar evoluindo e essa meta nunca ser alcançada. 
 
3 - Ter sempre em mente o que se está querendo melhorar, ou seja, um benchmarking será 
mais efetivo se for usado com um plano de melhoria bem definido. É durante a etapa de 
conhecimento da situação atual que descobriremos a necessidade de formalmente comparar 
nossos processos, produtos ou serviços através do benchmarking. 
 
4 - Planejar cuidadosamente o projeto de benchmarking, o sucesso dessa empreitada 
depende fundamentalmente do planejamento. É necessário considerarmos: 

 Quais são os clientes do estudo? 

 Qual é o escopo do estudo? 

 Quais características serão mensuradas? 

 Quais informações sobre o assunto estão facilmente disponíveis? 

 Quem é um bom candidato para o benchmarking? 

 Quais questões específicas precisam ser respondidas? 

 Qual a melhor maneira de responder a essas questões? 
 

Um benchmarking bem-sucedido exige que uma organização se sinta confortável com a 
idéia que não tem todas as respostas. As pessoas precisam se sentir bem ao aprender com 
outras pessoas que são melhores que elas próprias. Muitas vezes, este é o aspecto mais 
difícil do processo de benchmarking. 
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CAMPO DE FORÇA 

 
Em todas as organizações existem forças trabalhando a favor e contra as mudanças. 

Uma análise simples e sistemática para estudar essas forças é chamada Análise de Força 
(Lewin, 1947). A técnica vem do trabalho de Kurt Lewin, que foi o pioneiro no uso da teoria 
de campo. Essa técnica pode ser útil nos planejamento de ações para vencer forças 
restritivas e apoiar ou reforçar forças motivadoras. Assim como os pólos de um imã atraem 
ou repelem um outro ímã, as forças em ação em um ambiente podem ajudar ou atrapalhar 
suas iniciativas para solucionar um problema. Uma melhoria da qualidade sempre vem de 
uma mudança, e qualquer mudança é criada pelas forças existentes no ambiente. Essas 
forças podem impulsionar ou servir como barreira à mudança.  
 

Uma análise do campo de força: 
 

 Fornece uma visualização de todos os fatores com efeitos positivos e negativos em 
ação, permitindo que o sistema inteiro seja compreendido e considerado na definição 
das ações ou dos próximos passos.  

 Encoraja as equipes a pensar em conjunto sobre todos os aspectos necessários para 
tornar permanente uma mudança.  

 Encoraja as equipes a concordar com a prioridade relativa dos fatores que apóiam a 
mudança e dos fatores que a impedem.  

 Ajuda as equipes a concentrar energia em áreas específicas 
 

A construção da análise do campo de forças é, de certo modo, como a do diagrama de 
causa e efeito através do qual o grupo tenta colocar seu conhecimento coletivo em um único 
diagrama. O conhecimento registrado está nas categorias de forças motivadoras e restritivas 
para uma questão particular. Agrupamentos lógicos das forças ajudarão a planejar ações 
apropriadas. 
  
 
Roteiro para realizar uma Análise de Campo de Forças 
 
Antes de começar, você vai precisar de: 

 Um facilitador para a equipe 

 Um flip chart ou quadro branco 

 Marcadores 
 
Dica: 
Assegure-se de reservar tempo suficiente: 20 minutos ou menos para criar o diagrama inicial 
e 30 a 60 minutos adicionais para priorizar as forças. 
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 Roteiro: 
 
1. Desenhe um grande T em um flip chart. 
 
2. Identifique a questão e o estado ideal. No espaço acima do T, escreva a questão proposta 
a ser analisada e descreva o estado ideal. Por exemplo: 
Questão: entregas com atraso, pedidos entregues com erro 
Estado ideal: entregar os pedidos com maior rapidez e anotá-los corretamente 
Você também pode identificar uma mudança desejada ou o desempenho desejado. Isso 
pode ser qualquer coisa, por exemplo mudar um sistema de computador usado pela 
organização. 
 
Dicas: 

 Lembre-se de discutir com a equipe a questão e o estado ideal, para esclarecer o 
escopo e o objetivo da iniciativa.  

 Ao fazer isso, seja o mais específico possível. Isso o ajudará a determinar se as forças 
são razoáveis e se você poderá incrementá-las (as positivas), minimizá-las ou eliminá-
las (as negativas).  

 
3 - Divida o “T” entre forças impulsionadoras ou motivadoras e forças inibidoras ou restritivas. 
No lado esquerdo da barra vertical, escreva (+) Forças impulsionadoras para representar os 
benefícios, oportunidades as forças ou fatores positivos. No lado esquerdo da barra vertical, 
escreva (-) Forças inibidoras para representar as restrições ou forças ou fatores negativos.  
 
4. Faça um brainstorm das forças impulsionadoras forças que incentivam ou agem a favor da 
mudança. Faça um brainstorm sobre essas forças que estão lhe conduzindo à situação ideal 
e liste-as no lado esquerdo da folha de balanço. 
 
5. Faça um brainstorm das forças que estão dificultando seu movimento em direção à 
situação ideal e liste-as no lado direito da folha de balanço. Liste as forças internas e 
externas. 
 

 Para as forças impulsionadoras você pode perguntar por: a) Oportunidades; b) 
Motivações; c) Avanços; d) Conhecimentos; e) Facilidades; f) Habilidades; g) 
Capacidades. 

 

 Para as forças inibidoras você pode perguntar por: a) Ameaças; b) Fraquezas; c) 
Receios/Medos; d) Bloqueios/Resistências; e) Incertezas; f) Dificuldades; g) 
Inabilidades; h) Incapacidades. 

Dicas: 

 As categorias úteis para se pensar durante o brainstorming podem incluir forças atuando 
nos níveis físico, lógico e emocional. 

 Essas forças podem ser atuais ou potenciais, separe-as se necessário. 
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 6 - Priorize as forças atuais que são motivadoras e as que são 
restritivas, organizando as forças impulsionadoras que você pode fortalecer e as forças 
inibidoras que pode remover, permitindo avançar mais rapidamente para o estado ideal. 
Desenvolva um plano para reforçar as motivadoras e reduzir as restritivas. Quando o plano 
estiver completo considere as forças potenciais motivadoras e as restritivas. 
 
Dica: Chegue a um consenso através de discussões ou do uso de métodos de 
categorização.  
 
 
Considerações finais 
 

A construção da análise do campo de forças é, de certo modo, como a do diagrama de 
causa e efeito através do qual um grupo tenta colocar seu conhecimento coletivo em um 
único diagrama. O conhecimento registrado está nas categorias de forças motivadoras e 
restritivas para uma questão em particular.  
 

O uso de uma análise de campo de força pode ser particularmente útil quando as 
forças restritivas não são óbvias. Frequentemente será mais fácil reduzir as forças restritivas 
do que fortalecer as forças motivadoras. 
 

Para medir seu sucesso na utilização desta ferramenta, reveja as seguintes perguntas: 

 Todos compreenderam claramente a questão, problema, solução ou outra área de 
conteúdo?  

 Todos compreenderam os termos para a análise positiva e negativa (custo, benefício 
e impacto)?  
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O MODELO PESQUISA-AÇÃO 
 
 
Um modelo de ciência comportamental aplicada, elaborado pelo psicólogo social Kurt Lewin, 
tem sido extremamente útil em programas de mudança planejada nas organizações. 
Pesquisa-Ação é, ao mesmo tempo, uma abordagem à solução de problemas (modelo 
teórico) e um processo de resolução de problemas (conjunto de atividades). 
 
 O modelo Pesquisa-Ação compõe-se de quatro etapas: 

1) Coleta de dados. 
2) Diagnóstico. 
3) Ação. 
4) Avaliação. 
 

Na primeira etapa, faz-se o levantamento dos dados relevantes ao problema identificado, utilizando-

se técnicas apropriadas. 

Na segunda etapa, procura-se identificar as lacunas existentes entre o que é e o que 
deveria ser, com base nos dados coletados, chegando-se a um diagnóstico da situação. 

Na terceira etapa, elabora-se o planejamento global estratégico e tático destinado a 
diminuir ou eliminar as lacunas diagnosticadas e implementam-se as atividades planejadas, 
as quais produzem resultados. 

Na quarta etapa, procede-se à avaliação dos resultados, conducente a um 
rediagnóstico mediante a indagação: “Após as ações realizadas e obtidos esses resultados, 
quais as lacunas existentes agora?”. 

Esta última etapa conduz a um novo ciclo de pesquisa-ação, o qual, por sua vez, 
levará a outro ciclo subseqüente  e assim continuará o processo dinâmico, enquanto a 
organização existir e seus membros usarem o modelo de forma adequada. 

 
 

A TÉCNICA 
“ANÁLISE DE CAMPO DE FORÇAS” 

 
 

Quando se enfrenta uma situação-problema, pode-se considerá-la como resultante 
de forças que atuam em direções opostas. Esta maneira de encarar a situação constitui 
uma simplificação da realidade para fins de análise, pois as forças existentes operam em 
direções diversas, em quantidades variáveis e inter-relações em graus diferentes. 
Sabendo-se que um corpo ficará imóvel quando a soma total das forças que atuam sobre 
ele for zero e que se moverá numa certa direção determinada por forças em desequilíbrio, 
pode-se transpor o princípio da mecânica a situações humanas, em que o comportamento 
de indivíduos ou grupos também é constante dentro de certos limites. 

 

Este esquema conceptual de campo de forças elaborado por Kurt Lewin (1951), 
com base em modelo da física, tem sido um dos mais úteis no exame de situações 



 

Gestão por Processos – GEPRO  157 

UNICAMP 

 

 grupais. Lewin considerou que qualquer situação psicossocial, 
desde a mais simples até a mais complexa, pode ser concebida como um campo de força 
(pessoa/grupo-ambiente-num determinado momento) cuja expressão aparente seria o que 
denominou “nível de atividade”, ou seja, o equivalente ao zero da mecânica. 

 

O nível de atividade mantém-se relativamente constante por causa do equilíbrio 
entre a intensidade total das forças opostas, caracterizando o equilíbrio quase-
estacionário. 

 

As forças atuantes são todos os componentes ativos que concorrem para 
determinar aquele nível de atividade específico, podendo ser internos ou externos à 
pessoa, grupo ou organização. As forças atuantes são de dois tipos: 

 

a) forças impulsoras – que tendem a elevar o nível de atividade; 
b) forças restritivas – que tendem a diminuir o nível de atividade. 

 

O nível de atividade é o ponto de partida na identificação de problemas e sua 
análise para fins de diagnóstico. 

A técnica de análise de campo de forças consiste em: 

 

1) Identificar as forças atuantes na situação, colocando-as em duas listas: 

 

 

FORÇAS IMPULSORAS     FORÇAS RESTRITIVAS 
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 Exemplos de forças 

Identificáveis em grupos de treinamento/desenvolvimento 

 

Impulsoras Restritivas 

  

  

I Ambientais  

  

 Recursos suficientes  Pressões normais externas 

 Equipamento adequado  Horário rígido 

 Instalações confortáveis  Interferências/interrupções 

 Ambiente prazeroso  Equipamento falho 

 Tempo disponível  Tamanho do grupo 

 Isolamento/privacidade  Ambiente desagradável 

  

  

II Grupais  

  

 Motivação  Defensividade 

 Cordialidade  Apatia 

 Aceitação de diferenças individuais  Hostilidade 

 Ritmo das atividades  Dependência do coordenador 

 Liderança  Normas ambíguas 

 Confiança recíproca  Silêncio 

 Espontaneidade  Desorganização 

 Interdependência  Facções 
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III Individuais  

  

 Empatia  Objetivos conflitantes 

 Competência do coordenador  Dominação/manipulação 

 Suporte emocional  Rigidez/intransigência 

 Busca de informações  Timidez 

 Troca de experiências  Disputa pelo poder 

 Inovação  Alianças em duplas/trios/subgrupos 

 Ouvir o(s) outro(s)  Evasão 

 Facilitação de comunicação  Divergências pendentes 

 

 

 

2) Avaliar a intensidade dessas forças e construir o diagrama de campo de forças. 
 
NÍVEL MÁXIMO 
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Diagrama do campo de forças. 
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Os números de 1 a 5 representam a intensidade estimada das forças. Qualquer que seja o 
número de forças de cada lado, a sua soma algébrica será zero, caracterizando o nível atual 
de atividade, considerando insatisfatório e carente de modificação. 
 

3) Caracterizar as forças atuantes. 
 

As forças mais variadas podem ser grupadas em três categorias principais, conforme seu 
relacionamento com: 

 
a) o eu – elementos que se referem a mim como indivíduo (exemplo: meus esforços 

para estabelecer comunicação satisfatória com os outros): 
b) os outros – elementos que se referem a outras pessoas (exemplo: pressão 

manifesta ou velada de um subgrupo para uma determinada decisão grupal): 
c) o ambiente – elemento de natureza não –pessoal (exemplo: ambiente físico da 

reunião, tempo disponível). 
As pessoas tendem, em geral, a ignorar ou minimizar seu próprio papel na situação ao 
fazerem um diagnóstico. Quando as forças referentes ao eu são incluídas no campo de 
forças, aparecem mais freqüentemente como forças impulsoras. Outros e ambiente são 
vistos mais como forças restritivas. É realmente difícil perceber, reconhecer e aceitar o papel 
que o eu desempenha como força restritiva numa situação-problema. 

 
4) Elaborar alternativas de mudanças. 
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ALTERNATIVAS DE MUDANÇA 
 

Uma vez determinado o campo de forças, que pode ser feito para alterar o equilíbrio 
quase-estacionário? 
 Há duas alternativas lógicas: aumentar a intensidade das forças impulsoras ou 
diminuir a intensidade das forças restritivas. 
 No primeiro caso, alguns resultados podem ser conseguidos a curto prazo, mas, pelas 
próprias leis da mecânica, deve-se esperar também, um aumento na tensão do sistema, pois 
haverá tendência a um aumento de força igual do lado oposto. 
 No segundo caso, o nível de atividade subirá sem as conseqüências negativas da 
primeira alternativa. Daí a resistência psicológica em incluir o eu como força restritiva, pois, 
se o indivíduo constitui uma barreira para a solução do problema, ele mesmo terá que mudar, 
o que não é muito fácil nem simples para um diagnosticador. 
 Há ainda uma terceira alternativa que consiste em identificar forças latentes ou 
neutras que existem na situação ou fora dela e que podem ser mobilizadas para atuar como 
forças impulsoras. Colocar um novo elemento na situação (atividade, exercício indagação), 
promover uma análise aqui-e-agora etc. são exemplos de estratégias de mobilização de 
forças latentes para modificação do campo de forças e elevação do nível de atividade para o 
ponto desejado. 
 Na verdade, esta etapa já ultrapassa a fase de diagnóstico, constituindo o primeiro 
passo subseqüente de planejamento de ação. Entretanto, diagnóstico e planejamento de 
ação estão inter-relacionados na prática, só havendo distinção entre estas fases e a de 
implementação. 
 A técnica de resolução de problemas, qualquer que seja sua abordagem, parte do 
diagnóstico como base necessária e indispensável. 
 A análise de campo de forças é uma técnica de diagnóstico extremamente útil para o 
planejamento de ação e resolução de problemas, podendo ser conjugada a outras técnicas 
de resolução de problemas. Estimula a criatividade ao solicitar identificação de fatores os 
mais variados, lógicos e ilógicos, objetivos e subjetivos, racionais e emocionais, que estejam 
atuando como forças impulsoras ou restritivas numa determinada situação-ocasião. 
 
 
Texto extraído do livro: MOSCOVICI, Felá - “Desenvolvimento Interpessoal – Treinamento em 
Grupo” , Rio de Janeiro, Ed. José Olympio; 2003 
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Brainstorming 

 
O brainstorming, que significa “tempestade de idéias”, é uma técnica de grupo 

empregada para incentivar o pensamento criativo, para gerar idéias de forma espontânea. É 
um componente importante de várias ferramentas da qualidade. Costuma ser utilizado como 
a primeira etapa para facilitar a coleta de dados verbais ou a geração de idéias para ajudar a 
solucionar um problema. 
 

Por que usar esta ferramenta? 

 
O brainstorming proporciona aos membros da equipe um fórum para pensarem de maneira 
criativa, sem serem julgados. Esse tipo de ambiente ajuda os membros da equipe a: 

 Expressar suas idéias.  

 Desenvolver idéias com maior profundidade, envolvendo as experiências coletivas da 
equipe.  

 Gerar mais idéias do que cada indivíduo seria capaz de produzir sozinho.  

 Gerar uma variedade de idéias diferentes daquelas que se pensa normalmente. 
 

Antes de começar a usar esta ferramenta 

 
Antes de começar a usar essa ferramenta, você vai precisar de: 

 Um facilitador para a equipe. Ele é alguém que conduz o grupo de discussão, 
monitora o ritmo dele e ajuda a equipe a se concentrar no problema ou questão; 

 Folhas de anotações ou auto-adesivas (tipo Post-it); 

 Flip chart ou quadro branco; 

 Canetas ou lápis. 
 

Instruções detalhadas 

 
1. Defina o objetivo do trabalho ou oportunidade de melhoria. 
 
Exemplo: oportunidade = aumentar o número de refeições servidas no almoço do Café 
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Dicas: 

 Defina as regras a serem seguidas; 

 Prepare o clima do grupo para que a sessão seja descontraída, mas focada no 
problema; 

 É necessário que todos os membros da equipe concordem com o objetivo; 

 Escreva o objetivo no quadro ou no flip chart, para que todos vejam. 
 
2. Todos geram idéias. As idéias são geradas em um formato aberto (os participantes 
sugerem idéias de maneira aleatória), ou num formato 
estruturado (o facilitador percorre a sala, solicitando a cada 
participante que expresse suas idéias – regra do bastão). 
 
 
Dicas: 

 O formato deverá ser determinado antes do início da 
sessão de brainstorming.  

 O formato estruturado oferece a cada participante 
uma chance de contribuir 

 
 
3. O facilitador registra todas as idéias no flip chart. O 
facilitador deverá incentivar os participantes a gerar o maior 
número de idéias possível.  
 
 
Siga estas regras ao registrar e gerar idéias: 

 Não critique, nem avalie as idéias dos outros participantes. (Esse comportamento 
inibe a criatividade e cria um ambiente de insegurança para a geração de idéias.) 

 Registre TODAS as idéias apresentadas; 

 Pare o processo de coleta de idéias após duas rodadas em vazio. 
 
 
Opcional: método de brainstorming por escrito 
 

O brainstorming por escrito oferece uma abordagem diferente, proporcionando aos 
participantes a oportunidade de escrever as idéias em vez de apenas dizê-las. Como uma 
alternativa, os participantes podem escrever suas idéias em notas adesivas (do tipo Post-it) e 
entregá-las ao facilitador.  

 
O facilitador então escreverá ou anexará todas as idéias no flip chart e, em seguida, o 

grupo começará a avaliar e a atribuir prioridades às idéias. O brainstorming também pode 
continuar a partir daí de forma aberta. O brainstorming por escrito proporciona uma 
oportunidade de participar àqueles que possuem menor eloqüência verbal 
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4. Avalie e priorize as idéias, depois que tiver sido gerada uma quantidade suficiente de 
idéias.  
 

 Combine as idéias que se sobrepõem e exclua aquelas que o grupo concorda que não 
são úteis. Complete idéias, se possível.  

 Vote nas idéias para obter um consenso a respeito da prioridade e viabilidade de cada 
uma.  

 Insira números ao lado de cada idéia para 
criar a lista priorizada.  

 
 
 

Sobre o Voto 
 
Você poderá usar uma técnica conhecida como voto 
plural para atribuir prioridades às idéias. Cada membro 
da equipe atribui 10 pontos a uma ou mais idéias. Conte 
os votos para cada idéia e defina as prioridades de 
acordo com o resultado do grupo. 
 
 

Avaliação do sucesso 

 
Para avaliar seu sucesso no uso desta ferramenta, reveja as seguintes perguntas: 
 

 O objetivo foi compreendido com clareza por todos os membros da equipe?  

 Você forneceu tempo suficiente para a geração de todas as idéias ou soluções 
possíveis?  

 As idéias geradas são opções realistas de soluções?  

 Todas as idéias foram aceitas e registradas sem julgamentos ou críticas?  
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Diagrama de afinidades 
 

Na criação de um diagrama de afinidades, os membros da equipe geram um grande 
número de idéias sobre uma questão específica, organizam as idéias em grupos e dão 
nomes aos grupos. Durante o processo de colocar em ordem um conjunto de dados 
aparentemente não relacionados, uma equipe poderá começar a identificar e focar as áreas 
para melhoria. 
 

Por que usar esta ferramenta? 

 
O diagrama de afinidades é uma ferramenta para organizar e resumir dados 

qualitativos (geralmente verbais ou escritos) que tenham alguma afinidade. Esses dados 
podem ser originados de uma variedade de fontes incluindo brainstorming, feedback do 
cliente, análise de reclamações, pesquisas com funcionários, problemas de produção e etc. 
esse método foi desenvolvido no Japão por um antropólogo, Iro Kawakita, quando ele se viu 
diante do desafio de ordenar grandes quantidades de dados, aparentemente não 
relacionados e finalmente arranjá-los para descobrir temas comuns entre os dados. 
 

A utilização de um diagrama de afinidades apresenta os seguintes benefícios: 
 

 Clareia uma situação confusa; 

 Incentiva conexões não-tradicionais entre idéias e questões; 

 Incentiva a criatividade de todos da equipe; 

 Quebra barreiras de comunicação; 

 Permite o surgimento natural de tópicos a serem explorados; 

 Facilita o conhecimento do contexto; 

 Ajuda a superar a imobilidade da equipe, que pode ser gerada pela quantidade 
excessiva de dados e pela inexistência de consenso; 

 Ajuda a equipe a chegar a um consenso e oferece uma oportunidade de direcionar as 
iniciativas da equipe de maneira mais eficaz. 

 

Antes de começar a usar esta ferramenta 

 
Antes de começar, você vai precisar de: 

 Pessoas que possam contribuir para a análise; 

 Um facilitador para a equipe (essa ferramenta é mais útil quando for utilizada em uma 
composição de grupo); 

 Notas adesivas tipo post-it (2-3 pacotes); 

 Flip-chart ou quadro branco para fixar as notas; 

 Marcadores (por exemplo: canetas hidrocor ou para transparências); 
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Instruções detalhadas 

 
1 - Identifique a questão a ser considerada pelo grupo e escreva-a no flip chart.  
 
Dicas: 
Todos os membros da equipe devem concordar com a questão.  
Exemplo: Fatores que prejudicam as vendas de café 
 
2 - Faça um brainstorming, obtendo um número significativo de idéias. Registre cada idéia 
em uma nota adesiva, usando letras em negrito. 
 
Dicas: 

 Evite usar uma palavra só, 4 a 7 palavras funcionam bem.  

 Uma afinidade "típica" contém 40 a 60 itens, dependendo da questão.  

 Se já existirem dados, como feedback de clientes ou problemas de produção, use os 
dados em lugar de fazer um brainstorming de novas idéias.  

Legenda das notas adesivas (Post-it) 

 

Falta um local para as pessoas sentarem do lado de fora 

 

Não fica aberto tempo suficiente 

 

Os preços não são apropriados 

 

Não há uma variedade suficiente de tipos de café 

 

Café jogado fora porque não foi vendido 

 

Materiais de leitura desatualizados desmotivam os clientes em 
ficar 

 

Melhorar a aparência da loja 
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Fica sem suprimentos 

 
3 - Agrupe os resultados. 
 
Em silêncio, os membros da equipe classificam simultaneamente as idéias em grupos 
relacionados, colocando as notas adesivas em blocos distintos. Cada pessoa deverá mover 
as notas adesivas para o local que considera mais adequado. Não faça perguntas, apenas 
mova as notas que, em sua opinião, pertencem a um grupo diferente. Isso encoraja a 
participação, a diversidade no pensamento e minimiza o debate. 
 
Dicas: 

 Os blocos poderão conter qualquer número de idéias - até uma só.  
 

 As notas adesivas poderão ser movidas tantas vezes quantas forem necessárias até 
que o grupo esteja satisfeito com o resultado. 

 

 O ritmo da classificação diminuirá e, em seguida, cessará, quando todos os membros 
da equipe estiverem satisfeitos com os agrupamentos. 

  
4 - Analise os dados, discutindo o relacionamento entre os itens de cada bloco e escolha um 
título para cada um dos blocos. Desenhe linhas em torno de cada agrupamento. Às vezes 
existem agrupamentos relacionados que são agrupados e depois colocados sobre outro 
“título”. 
 
Dicas: 

 Consiga um rápido consenso da equipe em relação a uma palavra ou frase capaz de 
capturar a idéia / tema central de cada bloco.  

 

 Divida os blocos maiores em subgrupos, se necessário.  
 

 Muitas vezes, o gráfico de Pareto é utilizado para medir os dados em cada uma das 
categorias. Isso ajuda a obter dados quantitativos sobre o problema 
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O diagrama de afinidades é uma maneira útil de reduzir grandes quantidades de 
informações a algumas áreas de foco para o esforço de melhoria. A ferramenta pode lidar 
com questões que são grandes e complexas. O uso da ferramenta pode expandir o 
pensamento de uma equipe e ajudar a obter apoio de uma equipe para implementação de 
uma mudança. 
 

Avaliação do sucesso 

 
Para medir o sucesso quanto à utilização desta ferramenta, reveja as seguintes perguntas: 
 

 Os membros da equipe compreenderam com clareza a questão em discussão?  

 Os membros conseguem definir com facilidade qual é o tema comum que relaciona os 
itens em cada categoria?  

 O diagrama final exibe informações suficientes a serem utilizadas pela equipe na 
próxima etapa?  
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Diagrama de causa e efeito 
 

O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta que ajuda a identificar causas de 
problemas, e não sintomas. Também conhecido como diagrama espinha de peixe (por causa 
de sua aparência) ou diagrama de Ishikawa (em homenagem ao seu inventor). Esse método 
foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1943 para explicar para um grupo de engenheiros 
como vários fatores podem ser organizados e relacionados.  

O diagrama de causa e efeito fornece uma conexão visual entre o problema 
observado e todos os fatores que contribuem para ele. 
 

Por que usar esta ferramenta? 

 
Muito do valor do diagrama de causa e efeito está no processo de criá-lo. O 

aprendizado que resulta de quando as partes interessadas se reúnem para compartilhar e 
organizar suas teorias sobre as causas de um problema importante pode levar, por si só, a 
ações que aumentam a qualidade. É um meio efetivo de compartilhar conhecimentos. Um 
diagrama de causa e efeito ajuda uma equipe a identificar e explorar todas as causas 
possíveis de um problema, visando determinar as verdadeiras causas. Antes de tentar criar 
um diagrama de causa e efeito, é preciso identificar um problema que servirá como ponto 
focal da sua iniciativa. Em seguida, você pode usar técnicas de brainstorming para gerar 
causas possíveis. Uma vez concluído, um diagrama de causa e efeito fornece uma base 
sólida para as tarefas de identificar e escolher soluções.  
 
Um diagrama de causa e efeito: 
 

 Incentiva os membros da equipe a visualizarem os sintomas e as possíveis causas de 
um problema como parte de todo um sistema (pensamento sistêmico).  

 Focaliza as causas do problema e não os sintomas.  

 Permite que muitos pontos de vista sejam considerados.  

 Forma um consenso e focaliza as causas através do processo de criação do 
diagrama.  

 Compartilha o conhecimento comum sobre o problema. 
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Antes de começar a usar esta ferramenta 

 
Antes de começar, você vai precisar de: 

 

 Um facilitador para a equipe. Essa ferramenta é mais útil quando for utilizada em 
grupo; 

 Flip chart ou quadro branco; 

 Marcadores; 

 Um problema claramente identificado para servir como ponto focal central para a 
iniciativa de melhoria. 

 
Lembre-se de que talvez seja necessário um tempo considerável para criar o diagrama de 

causa e efeito, à medida que sejam coletados mais dados sobre relacionamentos entre os 
problemas e suas causas. Talvez sejam necessários vários ciclos de coleta e de análise de 
dados. 

 

Instruções detalhadas 

 
1. Escreva a definição do problema ou o “efeito” a ser estudado. 

Exemplo: O Café precisa aumentar as vendas diárias 
Dicas: 

 Antes de começar, certifique-se de que o problema foi claramente identificado.  

 Assegure-se de que o grupo entendeu o problema. Dedique algum tempo para 
esclarecer a compreensão de cada um. 

  
2. Desenhe uma espinha de peixe no quadro branco ou em um pedaço de papel, apontando 
a definição do problema. 
 

 
 
3. Identifique de três a seis características ou classificações principais de possíveis causas 
ou fatores que contribuem para o efeito. Essas formarão os principais ramos do diagrama e 
ajudarão a direcionar e estruturar a sessão de brainstorming. As categorias gerais que 
costumam ser útil são pessoas, materiais, métodos, máquinas, medição, ambiente. 
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Entretanto, outras categorias podem ser mais apropriadas em casos específicos, baseados 
no conhecimento dos participantes. 
 

 
 
 
 
4. Identifique todas as causas, através de uma sessão de brainstorming, criando novos sub-
ramos até alcançar um nível apropriado de detalhamento. 
 

 
 
Dicas: 

 Antes de passar para uma idéia ou causa diferente, explore cada causa ou 
"ramificação" até sua conclusão, usando a técnica conhecida como "Cinco Porquês".  

 Reserve tempo suficiente para esgotar essas discussões em extensão e profundidade.  

 Avalie o quadro completo.  

 Mantenha o foco na definição do problema, para assegurar que a sessão não se torne 
muito ampla. 
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Nota sobre os "Cinco porquês" 

 Para cada causa, pergunte por que o problema ocorreu para descobrir as causas que 
contribuíram para o problema ocorrer.  

 Continue perguntando por que o problema ocorreu para descobrir níveis adicionais de 
causas.  

 Pergunte por que cinco vezes, para ajudar a descobrir a causa mais importante de 
cada "ramificação". 

 
5. Identifique as causas mais importantes e priorize-as. 
Neste exemplo, o horário de funcionamento e o pronto atendimento foram as causas mais 
importantes das queixas dos clientes. 
 

 
 
Lembre-se que uma causa pode contribuir para problemas em várias áreas, por exemplo, as 
reclamações dos clientes pela demora em receber o café e a ocorrência de café tendo que 
ser jogado fora são o resultado do número muito reduzido de funcionários cuidando do 
serviço. 
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Avaliação do sucesso 

 
Para avaliar seu sucesso na utilização desta ferramenta, reveja as seguintes perguntas: 

 Sua equipe entendeu o problema que será analisado?  

 Sua equipe tem prática com esta ferramenta? (A utilização bem-sucedida requer 
prática, paciência e um facilitador hábil e experiente).  

 Você interrompeu freqüentemente o processo para verificar o enfoque do grupo e 
rever o conteúdo e o status do mesmo?  

 Você identificou as causas corretamente? Para testar seus resultados, faça uma 
coleta de dados adicionais e verifique. 
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     Estatística para Melhoria 

1.Dados e Estatística 

Introdução 
 

    Em quase todas as atividades de melhoria de processos é necessário coletar e 
analisar dados. Os dados, quando corretamente coletados e analisados possibilitam 
aprendizados sobre o processo.  

Variabilidade 
 

    Um produto ou serviço pode ser definido, e avaliado, a partir de características de 
qualidade que são medidas no produto ou serviço. Dois itens produzidos nas mesmas 
condições não são, em geral, idênticos, com respeito às características de qualidade 
consideradas. Variabilidade é inerente aos processos. 

Estatística 
 

     A Estatística é um conjunto de conceitos e técnicas utilizadas no planejamento da 
coleta de dados e na sua análise, visando resolver problemas reais. Os métodos estatísticos 
são desenvolvidos para lidar com a incerteza e a variabilidade e fornecer subsídios para 
processos decisórios onde a incerteza está presente.  

    Cada vez mais as empresas baseiam suas decisões em análises estatísticas, o que 
faz com que os profissionais tenham de adquirir algum conhecimento dessas técnicas. Sua 
aplicação em situações ou processos em que a incerteza e a variabilidade estão presentes 
torna essa disciplina de grande utilidade.  

Usos das técnicas estatísticas 
 

    As técnicas estatística são em geral utilizados para: 
1.Planejar a coleta de dados; 
2.Analisar os dados obtidos; 
3.Desenvolver métodos para transformar dados em informações 
4.Desenvolver modelos de predição; 
5.Avaliar os riscos envolvidos com as decisões que são tomadas. 
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2. Estatística Descritiva 

Introdução 

 

      Quando avaliamos uma característica de qualidade através de um conjunto de 
medidas da mesma, não estamos interessados em cada medida individual, mas sim no 
padrão de comportamento como um todo. O padrão pode ser caracterizado por alguns 
poucos números e gráficos que quantificam e exibem informações importantes. 

     O sumário dos aspectos importante de um conjunto de dados é chamado de 
Estatística Descritiva. Sob esse nome reunimos um conjunto de técnicas que visam 
condensar os dados através de gráficos e tabelas que mostram a distribuição dos dados, e 
calcular alguns números que indicam a localização dos dados (média, mediana, quartis, etc.), 
e outros que medem a variabilidade dos mesmos (amplitude, desvio padrão, etc.). 

      Um dos objetivos desse tipo de análise é descobrir padrões no conjunto de dados. 
Esses padrões revelam importantes aspectos da população ou do processo e são 
geralmente utilizados para realizar diagnóstico sobre a população ou processo. As principais 
ferramentas que serão utilizadas são distribuição de freqüência, Dotplot, histograma, gráfico 
de tendência, gráfico de Pareto e medidas de localização e de variabilidade. 

Medidas de Localização e de variabilidade 

 

     Dois conceitos importantes no estudo de características numéricas, e que são 
intensamente utilizados são os conceitos de localização e de dispersão (ou variabilidade). 

Medidas de Localização: 
 

A localização pode ser caracterizada de várias formas: 

Mínimo 

 

O menor valor observado. 

Máximo 

 

O maior valor observado. 
O mínimo e o máximo localizam a faixa onde os valores se distribuem.  

Média Aritmética 

 

 
 
A media aritmética das medidas da amostra é um valor que representa o centro da 

distribuição dos valores. 
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 A média aritmética de um conjunto de n valores, como o 
próprio nome indica, é igual à soma de todas as medidas divido por n, o número de medidas. 

A média é representada pelo símbolo X . 

        Mediana 

 

A mediana é uma medida alternativa à média aritmética para representar o centro da 
distribuição. A mediana de um conjunto de medidas é um valor M de tal forma que metade 
das medidas são menores ou iguais a M e metade das medidas são maiores ou iguais a M. 

Exemplo: (para n par) Considere os seguintes valores:71, 70, 70, 72 e 70:  
Os valores ordenados são:  70 70 70 71 72 
A mediana é  70 
Exemplo: (para n impar) Os dados abaixo são tempos de vida de 8 clientes (número de 

dias desde que o cliente obteve o cartão). 
500 550 550 550 600 700 750 2000 
Note que temos 2 valores que satisfazem a condição de ser mediana, o quarto (550) e 

o quinto (600)  valor na lista ordenada. Nesse caso, definimos a mediana como sendo a 
média dos dois valores centrais: 

 Mediana = (550+600)/2=575 
A média aritmética desses valores é 575. 
Observe que se o cliente com 2000 dias estivesse como cliente com 3950 dias o valor 

da mediana não se alteraria, mas a média aritmética aumentaria. Não ser afetada por valores 
extremos é uma vantagem da mediana em relação à média. Quando a distribuição dos 
dados é simétrica os valores da média e da mediana praticamente coincidem. Quando a 
distribuição é assimétrica a média é "puxada" na direção da assimetria.  

Quase sempre, quando olhamos uma média, fazemos algum julgamento de valor. Ao 
lermos no jornal a renda média de uma determinada comunidade, somos tentados a avaliar 
como é a sua situação econômica. O valor pode ser alto e mesmo assim a situação social 
ser muito ruim. Basta que poucos ganhem muito e muitos ganhem pouco. A mediana não é 
influenciada por esses valores extremos e, nesse caso, refletirá melhor a condição 
econômica da comunidade.  

Em qualquer relatório é interessante reportar as duas medidas de tendência central. 
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Quartis e Percentis 

 

Se o número de observações é grande, é interessante calcular outras medidas de 
posição. Essas medidas são uma extensão do conceito de mediana. 

 
 
Vimos que a mediana é um valor que divide o conjunto de dados em duas partes 

contendo 50% dos valores abaixo e 50% acima dela. Por isso, a mediana pode ser chamada 
de percentil 50. 

Existem outros valores de percentis que são utilizados para localizar a distribuição. São 
eles: 

1º Quartil (Q1): Divide a distribuição em 25% e 75%; 
3º Quartil (Q3): Divide a distribuição em 75% e 25% 
Note que o 1º Quartil é a mediana da primeira metade dos dados e o 3º Quartil é a 

mediana da segunda metade. 
         Este conceito pode ser estendido um pouco mais, e em lugar de 25%, 50% e 75%, 
podemos querer calcular percentis 5%, 10%, 90%, 95%, etc. 

Seja p um número qualquer entre 0 e 1. O 100*p-ésimo percentil é um valor tal que, 
depois das medidas terem sido ordenadas, pelo menos 100*p% das medidas são menores 
ou iguais a esse valor, e pelo menos 100*(1-p)% das medidas são maiores ou iguais a esse 
valor. 

Softwares de análise estatística calculam percentis utilizando diferentes métodos, os 
quais envolvem algum tipo de interpolação. Por isso é possível encontrar discrepâncias entre 
os valores calculados por diferentes programas. Essas discrepâncias, em geral, não afetam a 
análise. 

 
Medidas de Variabilidade 

 

Como dissemos anteriormente, variabilidade está presente em praticamente todos os 
fenômenos estudados. É importante entender essa variabilidade, e principalmente saber 
quantificá-la. 

Calcular somente a média ou mediana de uma variável numérica não é suficiente para 
caracterizar a variável. Se a idade média de duas pessoas 25 anos, as duas pode ter 25 
anos ou uma pode ter 1 ano e a outra ter 49 anos. Para distinguir entre as duas situações é 
preciso medir a quantidade de variação presente nos dados. A “quantidade de variação” ou 
dispersão que existe em uma variável é uma informação importante e pode ser medida. 
Observe a distribuição de dois conjuntos de dados com a mesma média. 
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O fator que diferencia os dois conjuntos é a quantidade de variação entre eles. Existem 

várias formas de se medir a dispersão de um conjunto de dados. As mais comuns são a 
Amplitude e o Desvio padrão. 
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Amplitude 

 
    A forma mais simples de medir dispersão é a Amplitude, que nada mais é que a 

diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. 
No exemplo acima, a amplitude do Saldo Anterior é 1.7 - 1.2 = 0.5.                                                                                                                                

 
    Desvio Padrão 
 

Outra forma de medir a variabilidade, que é muito utilizada, é o desvio padrão. 
 
Considere os seguintes dados 

 

7
0 

7
1 

7
3 

7
4 

7
7 

 
      A soma é 365 e a média é 73. Os desvios em relação à média fornecem informação 

sobre a dispersão. Esses desvios estão na tabela abaixo: 
 

-
3 

-
2 

0 1 4 

 
A soma dos desvios é zero (de fato, a soma dos desvios em relação à média é zero 

para qualquer conjunto de dados). Desvios com mesmo valor absoluto contribuem da mesma 
forma para a quantidade de variação. Para calcular o desvio padrão, inicialmente calcula-se 
o quadrado dos desvios. Os valores estão na tabela abaixo: 

 

9 4 0 1 1
6 

 
     O próximo passo é somar os quadrados dos desvios. Nesse exemplo, a soma é 

igual a 30. Agora divide-se essa soma por 4 (número de dados menos 1). O resultado é 7.5. 
Finalmente, extrai-se a raiz quadrada desse número, que nesse caso é 2.74. Portanto, o 
desvio padrão é igual a 2.74. A tabela abaixo resume todos os cálculos. 

 
 

      Soma Média 

x 70 11 73 74 77 365 73 

(x-média) -3 -2 0 1 4 0  

(x-média)2 9 4 0 1 16 30  

     DP= 2.74  
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Alguns Cuidados no Uso da Média e do Desvio Padrão 
     A média e o desvio padrão são duas medidas muito utilizadas para sumarizar um 

conjunto de dados. Essas medidas são adequadas quando o conjunto de dados é “bem 
comportado”, mas podem ser enganosas em muitas situações. Considere os quatro 
conjuntos de dados apresentados abaixo 

 

N Conj 
1 

Conj 
2 

Conj 
3 

Conj 
4 

1 40.50 41.64 35.00 44.50 
2 41.50 58.36 37.00 45.00 
3 42.50 42.29 42.00 45.50 
4 43.50 57.71 53.90 46.00 
5 44.50 42.93 53.00 46.50 
6 45.50 57.07 50.60 47.00 
7 46.50 43.57 50.50 47.50 
8 47.50 56.43 53.80 48.00 
9 48.50 44.21 52.50 48.50 
10 49.50 55.79 53.60 49.00 
11 50.50 44.86 50.40 49.50 
12 51.50 55.14 52.20 50.00 
13 52.50 45.50 52.70 50.50 
14 53.50 54.50 52.40 51.00 
15 54.50 46.14 52.70 51.50 
16 55.50 53.86 51.40 52.00 
17 56.50 46.79 53.80 52.50 
18 57.50 53.21 52.90 53.00 
19 58.50 47.43 56.81 72.71 
20 59.50 52.57 42.79 49.79 
Média 50.00 50.00 50.00 50.00 
Desv. 
Pad. 

5.92 5.92 5.92 5.92 

 
           
 
Olhando apenas as médias e os desvios padrões, os conjuntos parecem idênticos. O 

gráfico de todas as observações, separadas por conjunto, mostra uma situação bem 
diferente e mostra claramente que os quatro conjuntos têm uma distribuição bastante 
diferente. 

          Se os dados têm distribuição aproximadamente simétrica em torno de um valor 
central e sem pontos aberrantes, então a média aritmética é uma boa representação da 
tendência central. No exemplo acima, o conjunto 4 tem um ponto aberrante, o conjunto 3 tem 
pelo menos 2 pontos que estão deslocados em relação aos demais, o conjunto 2 é uma 
mistura de duas distribuições e o conjunto 1 é o mais ‘bem comportado’. 
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 Esse exemplo serve para ilustrar o fato de que é preciso examinar um conjunto de 
dados através de várias técnicas descritivas, sejam elas numéricas ou gráficas. Todas as 
técnicas têm suas vantagens e desvantagens, e a utilização simultânea delas em geral 
compensa as desvantagens individuais e permitem uma caracterização adequada dos 
dados. 
          
        
        3. Dot plot e Histograma 

Dot plot 
 

    O dot plot é um gráfico muito útil para representar a distribuição de uma pequena 
quantidade de dados numéricos. Dot plot, como o nome indica, é um gráfico de pontos. 
Desenha-se uma linha horizontal com uma escala que contenha a faixa de variação dos 
dados da amostra. Cada observação contribui com um ponto no gráfico. Se um valor aparece 
mais de uma vez, então os pontos são empilhados, tantas vezes quantos forem os valores 
repetidos. 

O gráfico permite observar algumas características de um conjunto de dados como o 
centro e a variação. Além disso, permite identificar com facilidade pontos desgarrados ou 
aberrantes. Outra grande vantagem do dot plot é a possibilidade de comparar visualmente 
diversas situações, como em situações em que os dados são provenientes de estratos 
diferentes. 

A tabela abaixo contém o tempo de set up de três máquinas similares. O set up foi 
realizado 10 vezes em cada máquina. 
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Os gráficos abaixo mostram dot plot de todos os dados e o dot plot comparativo por 

máquina. Dessa forma é possível perceber as diferenças de comportamento entre as 
máquinas, principalmente da máquina 3 em comparação com as máquinas 1 e 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dot plot é útil em várias situações: 
1. Quanto a amostra contém poucos valores (caso em que o uso do histograma não é 

adequado) 
2. Quanto é necessário comparar duas ou mais situações (amostra estratificada) 
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Dotplot for tempo
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 Lembre-se: quando os dados forem coletados de forma 
seqüencial, use o gráfico de tendência em conjunto com o gráfico dot plot. 

Distribuição de freqüência e Histograma 
 

Considere o conjunto de dados que contém o número de atendimentos diário em um 
ambulatório de um hospital universitário.  

 
Dia N_atend Dia N_atend Dia N_atend Dia N_atend 
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 

 
 
     Em geral, não estamos interessados em examinar cada valor individual da amostra. 

Uma outra forma de analisar os dados é construir o histograma dos dados. 
     Um histograma é um gráfico de colunas que mostra a distribuição de um conjunto de 

dados.  O Histograma é utilizado para organizar um conjunto de dados e exibi-lo em uma 
forma gráfica ressaltando a forma da distribuição. No histograma é mais fácil visualizar onde 
os dados estão em uma escala de medida e quanto de variação existe.  

O histograma permite: 
 
1)Sumarizar graficamente um conjunto de dados  
2)Comparar os resultados com limites de especificação 
3)Verificar quis valores ocorrem com mais freqüência 
4)Verificar se existe alguma medida discrepante 
5)Verificar se a distribuição é simétrica ou assimétrica 
6)Diagnosticar problemas com o processo que produziu os dados 
 
Distribuição de freqüência do número de atendimentos 

Interv. de 
classe 

Pt. 
Médio 

Freq Freq. 
Acum   

Porc. Porc.Acum. 

165<=x<175 170 2 2 0.03 0.03 

175<=x<185 180 7 9 0.12 0.15 
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 185<=x<195 190 11 20 0.18 0.33 

195<=x<205 200 17 37 0.28 0.61 

205<=x<215 210 12 49 0.20 0.81 

215<=x<225 220 5 54 0.08 0.89 

225=<x<235 230 3 57 0.05 0.94 

235<=x<245 240 3 60 0.05 0.99 
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Análise do Histograma 

 

      O histograma fornece uma impressão visual da distribuição das observações de 
uma variável. Alguns aspectos devem ser observados em um histograma, pois eles revelam 
características importantes sobre a amostra: 

Simetria – A distribuição das observações pode ou não ter um eixo de simetria. Se 
tiver, a distribuição é simétrica, caso contrário é assimétrica, sendo que a assimetria pode ser 
à esquerda (negativa) ou à direita (positiva). Muitas técnicas estatísticas pressupõem 
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 simetria para que suas aplicações sejam válidas. Dados 
econômicos, em geral, apresentam distribuição assimétrica positiva. 

Moda – Se a amostra é retirada de uma população bem definida, então a freqüência 
dos intervalos de classe crescem até um certo valor e depois decrescem. Nesse caso 
dizemos que a distribuição é unimodal. Se a distribuição apresenta mais de uma moda, é 
indicativo que as observações provêm de mais de uma população. Caso as populações 
sejam identificadas, é interessante fazer uma análise separadamente cada uma das sub-
populações envolvidas. 

Continuidade – Se o número de intervalos de classe for escolhidos de forma 
conveniente, o histograma não deve apresentar “buracos”. Caso eles apareçam, é indicativo 
de algum problema com os dados do processo. 

Pontos extremos – Em condições normais, não existem observações desgarradas 
(outliers) das demais. A presença de pontos extremos pode indicar vários problemas: erro na 
anotação do valor, erro na digitação do valor, presença de elementos no conjunto de dados 
que não fazem parte da população em estudo, etc. Pontos extremos devem ser sempre 
investigados. Nas distribuições assimétricas podemos observar pontos extremos mesmo em 
condições normais. 
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 Comparação dos resultados de um processo com 
limites de especificação. Se os limites de especificação (quando existirem) forem  

 
 
desenhados no histograma, é possível identificar visualmente a quantidade de itens que 

estão sendo produzidos fora de especificação. 
      
O histograma é uma técnica que auxilia o diagnóstico. Se tivermos padrões formados 

do que é “normal” em um determinado processo, o histograma, assim como uma radiografia 
para um médico, permite identificar se alguma anormalidade está presente. 

    O histograma é o dot plot são técnicas semelhantes e podem ser utilizadas para a 
mesma finalidade. O dot plot é mais conveniente quando a quantidade de dados é pequena e 
quando queremos comparar situações. O histograma é mais conveniente quando a 
quantidade de dados é grande, mas não é adequado para fazer comparações entre duas ou 
mais situações. 
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4. Gráfico de Tendência 

 
   É muito comum a situação em que os dados sobre uma variável são coletados ao 

longo do tempo. O Gráfico de Tendência é uma ferramenta adequada para analisar dados 
com essas características. O Gráfico de Tendência é obtido colocando-se no eixo vertical a 
variável sendo analisada e no eixo horizontal a variável relacionada com o tempo. 

   Gráficos de Tendência são muito úteis para ganhar entendimento sobre o sistema de 
variação que está atuando no processo, revelar ciclos, tendências ou mudanças de 
desempenho. 

Exemplo: Vinte e oito pedidos foram processados por uma empresa e o tempo de 
processamento de cada pedido foi medido. Os dados estão na tabela abaixo. 

 

Pedido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

tempo 27 23 28 26 26 27 24 22 27 26 29 27 27 25 

 
O gráfico de tendência do tempo está na figura abaixo 
 

Pedido
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1413121110987654321
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Gráfico de Tendência: tempo

 
 
Aplicações 
O Gráfico de Tendência é tipicamente utilizado para: 
1.Identificar problemas/oportunidades 
2.Determinar potenciais causas de problemas 
3.Acompanhar resultados 
4.Identificar ciclos e efeitos sazonais 
5.Verificar o impacto de mudanças no processo 
 
O gráfico de tendência é um gráfico simples, onde o eixo horizontal mede o tempo e o 

eixo vertical representa a medida de um evento. 
 
O gráfico de tendência é: 
1.Simples 
2.Fácil de construir, utilizar e entender.  
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 3.Apresenta os valores dos pontos de dados ao longo do 
tempo.  

4.Aponta momentos de problemas no processo.  
5.Mostra como as iniciativas de melhoria estão caminhando para as metas ou objetivos.  

       A própria simplicidade do gráfico é o que o torna tão poderoso. Todas as 
pessoas ligadas ao processo podem usar e entender um gráfico de tendência. 

      O Gráfico de Tendência é uma ferramenta adequada para avaliar se mudanças em 
um processo resultam em melhoria; 

É importante identificar a presença de tendências ou deslocamentos. Elas significam 
que não temos um único processo presente, o que pode invalidar o uso de outras técnicas 
estatísticas.  

     Muitas vezes o objetivo ao se utilizar um gráfico de tendência é identificar ciclos, 
tendências temporais e efeitos sazonais. Nesses casos é mais comum denominar o Gráfico 
de Tendência de Série Temporal.  

     Considere a série temporal abaixo. A série apresenta o número de passageiros 
transportados pelo sistema de transportes publico de uma cidade ( em 1000 passageiros).  

 

Data N 
Passag 

Data N 
Passag 

Data N 
Passag 

JAN 
1949 

112 DEC 
1950 

140 NOV 
1952 

172 

FEB 
1949 

118 JAN 
1951 

145 DEC 
1952 

194 

MAR 
1949 

132 FEB 
1951 

150 JAN 
1953 

196 

APR 
1949 

129 MAR 
1951 

178 FEB 
1953 

196 

MAY 
1949 

121 APR 
1951 

163 MAR 
1953 

236 

JUN 
1949 

135 MAY 
1951 

172 APR 
1953 

235 

JUL 
1949 

148 JUN 
1951 

178 MAY 
1953 

229 

AUG 
1949 

148 JUL 
1951 

199 JUN 
1953 

243 

SEP 
1949 

136 AUG 
1951 

199 JUL 
1953 

264 

OCT 
1949 

119 SEP 
1951 

184 AUG 
1953 

272 

NOV 
1949 

104 OCT 
1951 

162 SEP 
1953 

237 

DEC 
1949 

118 NOV 
1951 

146 OCT 
1953 

211 

JAN 
1950 

115 DEC 
1951 

166 NOV 
1953 

180 
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 FEB 
1950 

126 JAN 
1952 

171 DEC 
1953 

201 

MAR 
1950 

141 FEB 
1952 

180 JAN 
1954 

204 

APR 
1950 

135 MAR 
1952 

193 FEB 
1954 

188 

MAY 
1950 

125 APR 
1952 

181 MAR 
1954 

235 

JUN 
1950 

149 MAY 
1952 

183 APR 
1954 

227 

JUL 
1950 

170 JUN 
1952 

218 MAY 
1954 

234 

AUG 
1950 

170 JUL 
1952 

230 JUN 
1954 

264 

SEP 
1950 

158 AUG 
1952 

242 JUL 
1954 

302 

OCT 
1950 

133 SEP 
1952 

209 AUG 
1954 

293 

NOV 
1950 

114 OCT 
1952 

191 SEP 
1954 

259 

 
      A série temporal correspondente está na figura abaixo. Note que além da tendência 

crescente ao longo do tempo podemos observar um efeito sazonal com picos em torno de 
julho e valores baixos no início do ano. 
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          5. Causas de Variação 

 
    Uma questão delicada é a interpretação do gráfico. É comum as pessoas 

considerarem qualquer variação como significante. Gasta-se muito tempo tentando explicar 
variação aleatória. Por exemplo: 

“No semestre passado o índice de reprovação em Cálculo passou de 10% para 12%. 
Como isso aconteceu?” 

“Nesse mês o consumo de energia elétrica aumentou em 5%. Precisamos tomar 
algumas providências para reverter essa tendência no próximo mês.” 

A teoria de variação nos ensina que a questão relevante é: “os resultados são 
significativamente diferentes?” e não “os resultados são diferentes?”. Gráficos de Tendência 
são muito úteis para ganhar entendimento sobre o sistema de variação que está atuando no 
processo.  

Variação sob o ponto de vista do processo 
 

    Para que ações em um processo visando a sua melhoria sejam eficazes é necessária 
uma boa compreensão de variabilidade. Variação é devida a dois tipos de causas: 

Causas Comuns – aquelas causas que são inerentes ao processo no decorrer do 
tempo, afetam a todos que trabalham no processo e afetam todos os resultados do processo; 
e 

Causas Especiais – aquelas causas que não são parte do processo durante todo o 
tempo ou que não afetam a todos, mas que surgem em função de circunstâncias específicas. 

Por exemplo, o tempo que uma pessoa leva para percorrer o trajeto de sua casa ao 
trabalho varia ao longo do tempo. As causas de variação podem ser: 

Causas comuns 

Semáforos estarem vermelho ou verde. 
Volume de tráfego 
Pedestres atravessando a rua 
Aguardar para fazer conversões 

Causas especiais 

Um acidente 
Uma obra em um trecho do caminho 
Um pneu furado 
Tráfego tranqüilo por muitos não trabalharem naquele dia. 
 
Um processo que tenha apenas causas comuns afetando os resultados é denominado 

processo estável ou sob controle estatístico. Um processo estável é aquele no qual o sistema 
de causas para a variação se mantém essencialmente constante ao longo do tempo. Isto não 
significa que não haja variação nos  
 
resultados do processo, que a variação seja pequena ou que os resultados satisfaçam às 
exigências do cliente. 
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 Um processo cujos resultados são afetados tanto por 
causas comuns quanto por causas especiais é denominado processo instável. Um processo 
instável não significa necessariamente algo com grande variação.  

Quando as causas especiais são identificadas e removidas o processo torna-se estável. 
O desempenho de um processo estável é previsível. 

Uma das grandes utilidades de um gráfico de tendência é identificar se a variação 
observada na variável sendo analisada é devida somente a causas comuns ou se estão 
presentes causas especiais de variação.  

Variação é o grande inimigo da qualidade e é preciso estar trabalhando constantemente 
para reduzir variação nos processos. A diferenciação entre causa comum e causa especial 
de variação é importante porque as estratégias de melhoria são diferentes para os diferentes 
tipos de variação. 

Se uma causa especial foi encontrada, é necessário descobrir o que de diferente 
aconteceu quando aqueles pontos foram coletados. Algo especial aconteceu, e é necessário 
descobrir o que foi e desenvolver uma ação específica (eliminar a causa, desenvolver um 
plano de contingência, incorporar de forma definitiva ao processo, etc). 

Se somente causas comuns de variação estão presentes e a quantidade de variação 
presente é grande, é necessário atuar nos fatores que estão presentes o tempo todo no 
processo, ou seja, é precisa fazer mudanças no sistema que gera os resultados. 

       Em atividades de melhoria de processos, é necessário primeiro eliminar as causa 
especiais de variação antes de atuar para reduzir a variação devido a causas comuns. 

 
Regras para identificar causas especiais   

 

           Embora causas especiais de variação sejam difíceis de prever, a ocorrência delas é 
facilmente identificável se técnicas apropriadas forem utilizadas.  

Caso não existam causas especiais de variação atuando no sistema, o padrão do 
Gráfico de Tendência é de pontos dispersos sem padrão identificável, com a linha média e a 
quantidade de variação praticamente constante ao longo do tempo. Qualquer padrão 
identificável é uma indicação de ocorrência de causa especial. Um padrão identificável é algo 
que ocorre com baixa probabilidade se o processo só tem causas comuns de variação. A 
seguir são apresentadas algumas regras que podem ser utilizadas para identificar a 
ocorrência de causas especiais. 
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8 ou mais pontos em uma linha do mesmo lado 
da linha mediana indicam uma mudança no processo 

 
 

 

6 ou mais pontos em uma linha aumentando ou 
diminuindo continuamente indicam uma tendência 

(comece a contar no ponto onde a direção 
muda.)  

 

14 pontos ou mais pontos numa seqüência 
alternando para cima e para baixo indicam 
interferências de operador  

 

 

Um ou mais pontos muito afastados dos demais 
indicando que há algo de diferente com esses pontos. 
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 A ocorrência de um sinal indica apenas que uma possível 
causa especial se fez presente, mas não diz qual é a causa. Além das medidas de 
desempenho, é preciso reunir outros dados sobre o processo como mudança de matéria 
prima, reparo de máquinas, troca de operadores, queda de energia e outras ocorrências que 
auxiliem na análise da causa especial para que seja possível trabalhar na sua remoção ou 
prevenção. 

Durante a coleta de dados históricos, é preciso definir o intervalo de tempo a ser usado. 
É necessário reunir dados suficientes para exibir o comportamento do processo a longo 
prazo. Um total de 25 a 30 pontos de dados costuma ser suficiente para estabelecer para 
que se formem padrões que sirvam como referência para o desempenho do processo; 

Nem toda causa especial é ruim. Muitas vezes ela indica uma melhora no processo. 
Nesse caso devemos buscar sua causa para possivelmente incorporá-la; 

       6. Diagrama de Pareto 

 

Um dos objetivos centrais de um programa de qualidade é reduzir perdas provocadas 
por itens defeituosos que não atendem às especificações. Existem muitos tipos de defeitos 
que fazem com um produto não atenda às especificações. Concentrar esforços no sentido de 
eliminar todos os tipos de defeitos não é uma política eficaz. Geralmente, alguns poucos 
tipos de defeitos são responsáveis pela maioria das rejeições, e é mais eficaz atacar as 
causas desses poucos defeitos mais importantes. Essa abordagem já foi proposta por J. M. 
Juran, um dos pioneiros da Qualidade. Ele estabeleceu uma regra hoje conhecida como “a 
regra dos poucos vitais e dos muitos triviais”. Para identificar os poucos vitais ele propôs 
a utilização de um diagrama conhecido como Diagrama de Pareto. O diagrama é 
basicamente um histograma da distribuição dos defeitos pelos tipos, ordenado em ordem 
decrescente de freqüência de ocorrência. 

O gráfico de Pareto deve seu nome a Vilfredo Pareto (1848-1923), economista italiano 
do século 19, que foi pioneiro no esforço de enunciar uma lei de distribuição de rendimentos. 
Em essência, ele descobriu que 80% da riqueza estava concentrada em cerca de 20% da 
população. O termo se tornou amplamente usado na indústria depois de sua proeminência 
nas Mesas Redondas de Gerenciamento conduzidas na Universidade de Nova Iorque no 
início da década de 40. Ele mostra a importância relativa de diferentes causas de um 
problema, facilitando a identificação dos aspectos a serem enfocados e solucionados 
primeiro.  

     Essa ferramenta baseia-se no princípio de Pareto, que sugere que geralmente um 
problema é resultado de um número relativamente pequeno de causas. O princípio de 
Pareto, também conhecido como regra de 80/20, diz que das muitas causas de um 
problema, 80% são triviais e 20% são vitais. 
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 Alguns exemplos nos quais ele pode ser útil para classificar 
problemas são: 

 
 
 

 Uma peça montada falha em um teste devido a um componente com defeito. 

 Lotes de produtos químicos podem estar abaixo do padrão para muitas especificações 

diferentes. 

 Cobranças podem estar incompletas devido à falta de muitos tipos de informação. 

 Há vários tipos de problemas que os hóspedes experimentam em um hotel. 

A tabela abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa feita com pacientes em um 
hospital. O Gráfico de Pareto é apresentado a seguir. Observa-se que três categorias 
representam 75% das reclamações. 

 
 

Motivo de reclamação Código  

do motivo 

número 

Aborrecimento com outros 

pacientes/visitantes 

A 13 

Atrasos para exames B 21 

Barulho C 15 

Falta de atendimento à 

campainha 

D 27 

Respostas inadequadas às 

perguntas 

E 102 

Serviço de alimentação 

precário 

F 117 

Tratamento ríspido por parte 

do corpo de funcionários 

G 83 

Todos os outros H 21 
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O eixo vertical á esquerda é para freqüência de ocorrências (altura das barras) e o eixo 

vertical ä direita é para proporções. 
Construção do Gráfico de Pareto 
Um gráfico de Pareto requer dados. Antes de começar a usar essa ferramenta, você 

precisa:  

 Definir um problema específico. (Você coletará os dados para esse problema)  

 Listar as causas (categorias) que podem estar provocando o problema. As 

categorias poderão já estar definidas, se você estiver usando dados existentes, ou 

geradas através de um brainstorm com a equipe.  

 Determinar uma medida comum para comparar as categorias.  

 Definir o período de tempo durante o qual os dados serão coletados. Escolha 

um período que seja suficiente para representar a situação, mas lembre-se de que os 

estudos muito longos nem sempre significam informações melhores.  

 Coletar dados referente ao problema, caso eles ainda não existam. 

 Atribuir responsabilidades aos membros da equipe para coletar os dados 

necessários. 

Uma vez que tenham sido coletados dados suficientes (pelo menos 30 ocorrências), 
ordene as classificações de dados por freqüência de ocorrência.  

Construa o gráfico de Pareto como se segue: 
Trace os eixos vertical e horizontal. 
Use o eixo horizontal para classificações. Ordene as classificações colocando as que 

ocorrem mais freqüentemente na extrema esquerda e as menos freqüentemente na extrema 
direita (se existir uma categoria “outros” é melhor colocá-la na extrema direita, a despeito da 
freqüência). 

 
 
Use o eixo vertical para a freqüência de ocorrência (ver discussão posterior para outras 

escalas para o eixo vertical). 
Trace as barras para cada classificação até a posição apropriada no eixo vertical. 

C
o

u
n

t

P
e
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e

n
t

Codigo do motivo
Count

Percent 29.3 25.6 20.8 6.8 5.3 5.3 3.8 3.3

Cum %
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ACHBDGEF

400

300

200

100

0

100

80

60

40

20

0
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 O princípio de Pareto 
 

A primeira coisa a se checar em um Gráfico de Pareto é se o princípio de Pareto se 
aplica. Umas poucas categorias devem ser responsáveis pela maior parte dos problemas. 

 
Se você encontrar isto… Então... 
 

 

O Princípio de Pareto se aplica: 
uma ou algumas categorias 
responsáveis pela maioria dos 
problemas. Concentre os esforços de 
melhoria no topo de uma ou duas 
barras  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                     
O Princípio de Pareto não se aplica: 
as barras são todas de alturas 
semelhantes. Procure por outras 
maneiras de categorizar os dados, ou 
procure por um diferente tipo de dado 
para este problema.   

Cuidado ao construir o Gráfico de Pareto 
 

A altura do eixo vertical ä esquerda deve ser um pouco maior do que o número total 
de ocorrências. Observe abaixo o que pode acontecer quando esse princípio não for 
seguido. 
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Se você encontrar isto… Então… 

 

O eixo-Y só é tão alto quanto a barra 
mais alta. A altura das barras é vista em 
relação à barra mais alta, não em relação 
ao número total de problemas 

 

Quando corretamente desenhado, 
não parece que a Barra A seja realmente 
tão mais alta do que as outras. Trate como 
se o Princípio de Pareto não se aplicasse 
(isto é, não concentre-se somente na Barra 
A).  

Estratificação com Análise de Pareto 
 

Quando os dados são coletados e existe alguma variável de estratificação, pode ser 
interessante utilizar essa informação na análise de Pareto, a fim de aprimorar a investigação 
e focalizar melhor os esforços de melhoria. Por exemplo, se informações sobre defeitos de 
entrega são coletados em todas as subsidiarias e a informação sobre a subsidiária está 
disponível, pode ser interessante “quebrar” a análise por subsidiária. Existem pelo menos 
três métodos que podem ser utilizados para estratificar a análise de Pareto: 

Mostre vários gráficos de Pareto colocando-os lado a lado . (figura A) 
Subdivida dentro das barras. Use sombras ou hachuras para distinguir entre as 

subclassificações (figura B). Use o bom senso no que diz respeito a quantas 
subclassificações colocar dentro das barras – muitas barras tornam a interpretação difícil. 

 
 
Coloque as barras representando as subclassificações lado a lado dentro da 

classificação principal listada no eixo horizontal (figura C). Essa técnica é eficaz quando 
existem duas ou três subclassificações e quando a ordenação das classificações é a mesma 
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 para quase todas as classificações. As barras adjacentes 
representando as subclassificações devem ser agrupadas e contrastadas por sombreamento 
. 

O melhor método de estratificação depende de qual método permite que os dados 
sejam facilmente interpretados. 

 
Figura A: Gráfico de Pareto com Estratificação – Gráficos Lado a Lado 
 

 
 
 
 
Figura B: Gráfico de Pareto com Estratificação – Método da Barra Subdividida 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura C: Gráfico de Pareto com Estratificação – Barras Adjacentes 
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Modificações no Gráfico de Pareto básico 

 

Existem muitas opções para o eixo vertical nos gráficos de Pareto. A escala mais 
comum é a do número de ocorrências. Três alternativas importantes são: 

 Valor monetário 

 Tempo 

 Contribuição percentual de cada classificação para o total (tempo, ocorrências, dinheiro 

etc.). 

 

O exemplo da Figura abaixo compara as escalas de freqüência de ocorrências e tempo. 
Nesse exemplo a escala de freqüência de ocorrências é a apropriada se o objetivo for o de 
reduzir o número de ocorrências. A escala de tempo é apropriada se o objetivo for o de 
reduzir o tempo parado. 

Ao se decidir sobre onde focalizar os esforços de melhoria usando análise de Pareto 
deve-se considerar cuidadosamente uma escala apropriada. Freqüentemente vários gráficos 
de Pareto devem ser preparados com escalas diferentes. 
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  Figura : Escalas de Tempo e Freqüência de Ocorrência em                                                 

 Gráficos de Pareto 

                                                                                                               
Observação: A classificação E é uma das poucas vitais em termos de números de 

ocorrências, mas é uma das muitas triviais em termos de horas paradas. O oposto ocorre 
para a classificação A. A classificação C permanece um foco importante em ambas as 
escalas. 

     Os esforços de melhoria podem ser ainda mais focalizados fazendo-se uma análise 
de Pareto na maior barra de um gráfico de Pareto. Repetir esse procedimento, conhecido 
como análise de Pareto de macro para micro, freqüentemente leva ao estudo dos aspectos 
mais produtivos do processo. A Figura abaixo é um exemplo de análise de macro para micro 
nas categorias de lotes abaixo do padrão.  
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 Figura: Estreitando o Foco (Macro para Micro) 
 

 

 
 
Importância da Estabilidade na Análise de Gráficos de Pareto 

 

    De forma similar às outras ferramentas usadas para investigar e melhorar processos 
(por exemplo, gráficos de freqüência), o gráfico de Pareto tem que ser usado com 
conhecimento adequado da estabilidade da característica medida. Se o processo for estável, 
o gráfico de Pareto mostra os importantes modos de falha ou classificações de problema 
produzidos pelo sistema de causas comuns. Se o processo for instável, deve ser feita a 
estratificação dos dados para separar os dados obtidos quando causas especiais estavam 
presentes dos dados produzidos por causas comuns. Assim, a análise de Pareto pode ser 
feita para as duas situações . 

     

Usando Análise de Pareto com “Causas” 
 
Os exemplos de Pareto mostrados até agora lidaram com situações nas quais uma 

contagem de algum efeito ou classificação tinha sido feita, tal como o  
 

número de entregas atrasadas por fornecedor, ou tipos de deficiências de produto. Nessas 
situações, enquanto tivermos definições das classificações, o gráfico terá um significado 
claro para nós. Podemos questionar se as classificações escolhidas apresentam as 
informações mais úteis e podemos questionar a precisão das contagens, mas se estivermos 
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 confiantes nesses dois pontos o gráfico de Pareto tem um 
significado definido para todos os membros da equipe. 

    Outro uso do gráfico de Pareto é o de resumir dados a respeito das “causas” de um 
dado efeito. A Figura abaixo é um exemplo comum de um gráfico de Pareto para “causas”. 
Apesar de gráficos de Pareto para “causas” serem usados comumente, é preciso tomar 
alguns cuidados especiais. Como exatamente podemos interpretar esse gráfico? 

  

Figura : Causas de Pagamento Atrasado 

 

      A determinação de “causas” requer o julgamento de um perito, algumas vezes 
usando ferramentas de qualidade tais como gráficos de controle, gráficos de dispersão ou 
planejamento de experimentos. Sempre que declararmos que sabemos a “causa” de algo 
devemos considerar qual é o grau de nossa crença.        Ele é alto, baixo ou algo no meio? 
Quais dados e quais análises estamos usando para apoiar nossa crença sobre o sistema de 
causa? Deve-se notar que entender “causas” é uma coisa bem diferente de simplesmente 
colocar uma observação em uma de várias categorias que nós mesmos fornecemos. 
Grandes desperdícios e  

 
 
perdas podem resultar de pensar que sabemos o sistema de causas quando, de fato, tudo 
que tínhamos era uma opinião pobremente fundamentada, tornada ainda mais perigosa por 
sua apresentação “autorizada” como dados em um gráfico. 

   
 Outro problema surge quando tentamos usar a análise de Pareto para resumir nosso 

conhecimento do sistema de causas. Com freqüência não existe uma causa única ou 
dominante. Por exemplo, um produto pode ter ficado com defeito devido a uma combinação 
de matéria prima ruim, ferramentas desgastadas e técnicas operacionais ruins. Mesmo 
supondo que somos capazes de produzir uma estimativa razoável para a contribuição de 
cada um desses fatores, como relataremos isso em nosso gráfico de Pareto? Uma contagem 
em cada categoria? Uma contagem de um terço (1/3) em cada categoria? Freqüentemente 

0

5

10

15

20

25

30

35

Correio Computador Assinatura Outros erros Recibos Códig. vendedor

Causas

%
 A

tr
a
s
o
s



 

Gestão por Processos – GEPRO  208 

UNICAMP 

 um efeito será causado por uma interação de causas. Por 
exemplo, um processo pode ser capaz de produzir um bom produto com matérias primas de 
qualidade inferior ou com uma ferramenta já meio gasta, mas o processo produzirá defeitos 
quando ambos estiverem presentes ao mesmo tempo. Como listaríamos as causas desse 
efeito? Essas são questões que têm que ser consideradas cuidadosamente antes de se usar 
um gráfico de Pareto para resumir conhecimentos sobre o sistema de causa. 

   Resumindo, se você vir um gráfico de Pareto que mostra “causas” seja 
particularmente cético. Em que bases as causas foram determinadas? Como que as 
combinações de efeitos foram registradas? Como que as interações de efeitos foram 
registradas? O quão certo você está de que estas de fato representam o gráfico de Pareto 
das causas?  
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  Estudos de 3 casos 
 
A seguir são apresentados vários estudos de casos. 
Explore-os usando técnicas básicas de descrição de dados e relações entre variáveis. 
Use o seguinte procedimento: 
PLAN 
Estabeleça um objetivo para o estudo 
Crie perguntas, faça predições, identifique técnicas apropriadas para responder as 

perguntas. 
DO 
 Coletar os dados ( já foi feito) 
STUDY:  
Aplique a técnica. Verifique se foi possível responder à pergunta.  
Responda a pergunta. O que você aprendeu? 
ACT:  
O que se faz com o que se aprendeu? Quais são as ações?Três casos a seguir: 
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      Estudo de Caso 1: 
 
        Estudando Absenteísmo 

Sr. Pedro de Lara, Diretor do Departamento de Recursos Humanos de uma Empresa, 
resolveu estudar o comportamento do absenteísmo de seus 20 funcionários. A cada semana 
ele registra o número total de faltas ocorridas. 

 
Semana Absenteísmo (dias de falta) 

1 5 
2 2 
3 5 
4 3 
5 7 
6 2 
7 4 
8 6 
9 4 
10 2 
11 4 
12 2 
13 1 
14 2 
15 4 
16 4 
17 5 
18 7 
19 7 
20  8  

Total 84 
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         Estudo de Caso 2:  
         Pareceres no prazo 

O Fundo de Apoio à Pesquisa de uma universidade exige que toda solicitação de 
auxílio tenha um parecer de um professor para que o pedido seja  avaliado na reunião. 
Quando o processo é enviado para o parcerista, ele tem um prazo para devolvê-lo. Como 
havia reclamações por parte da comunidade com respeito ao atraso nas decisões, o 
presidente do conselho resolveu levantar os dados relativos a prazos para devolução do 
processo com parecer. Para os últimos 18 meses, foram levantados o numero de processos 
submetidos e o número de processos devolvidos com atraso. Os dados foram separados por 
área: Exatas e Tecnológicas. 

 
 Exatas Tecnológicas 

 
Mês 

Número de 
pedidos 
submetidos 

Número de 
pareceres 
atrasados 

Número de 
pedidos 
submetidos 

Número de 
pareceres 
atrasados 

1 42 10 106 38 
2 36 5 93 24 
3 35 12 97 30 
4 40 13 104 21 
5 38 4 100 33 
6 44 9 95 19 
7 39 11 105 23 
8 40 9 105 29 
9 39 6 189 19 
10 41 2 195 27 
11 43 4 200 17 
12 45 6 206 21 
13 40 0 205 19 
14 37 3 110 9 
15 42 5 90 11 
16 40 18 96 13 
17 38 12 103 9 
18   41 15 101 6 

Totais 720 144 2300 368 
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  Estudo de Caso 3: 
  Processamento de Ordens de Compra 
O Departamento de Compras estava preocupado com erros nas ordens de compra 

porque geravam atrasos e retrabalho. O Gerente de Compras decidiu selecionar algumas 
das ordens preparadas por cada solicitante durante o ano anterior e revisou essas ordens 
com relação aos erros. Sessenta ordens de compra foram selecionadas ao acaso de cada 
unidade e foram então revisados. As ordens com um ou mais erros foram identificadas. Os 
seguintes dados foram obtidos no final da semana: 

 
Solicitante Número de Ordens  

com Erros 
Solicitante Número de Ordens  

com Erros 
1 5 11 4 
2 0 12 1 
3 2 13 3 
4 6 14 9 
5 7 15 8 
6 5 16 4 
7 8 17 5 
8 4 18 0 
9 0 19 6 
10 5 20 8 

 
Os erros encontrados nas ordens estão listados abaixo. 
Processamento de Ordens de Compra: Tipos de Erros 
 

# OC Tipo de Erro # OC Tipo de Erro # OC Tipo de Erro 

1 Falta 
quantidade 

31 desc. inc. prod 61 # oc inválido 

2 Falta assinatura 32 # oc inválido 62 sem data 

3 Falta quantidade 33 # oc inválido 63 falta assinatura 

4 Falta previsão 
orçam 

34 desc. inc. prod 64 # oc inválido 

5 Sem data 35 endereço 
errado 

65 diferença no 
preço 

6 Falta assinatura 36 falta assinatura 66 outros 

7 Outros 37 falta 
quantidade 

67 falta assinatura 

8 desc. inc. prod 38 falta assinatura 68 falta previsão 
orçam 
 

9 falta quantidade 39 falta assinatura 69 falta quantidade 
10 falta quantidade 40 falta assinatura 70 # oc inválido 
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11 falta previsão 

orçam 
41 # oc inválido 71 falta assinatura 

12 # oc inválido 42 falta assinatura 72 falta quantidade 
13 # oc inválido 43 falta 

quantidade 
73 falta assinatura 

14 falta previsão 
orçam 

44 falta previsão 
orçam 

74 falta quantidade 

15 desc. inc. prod 45 endereço 
errado 

75 falta quantidade 

16 falta quantidade 46 falta 
quantidade 

76 falta assinatura 

17 falta assinatura 47 # oc inválido 77 falta quantidade 
18 falta quantidade 48 falta assinatura 78 falta previsão 

orçam 
19 falta quantidade 49 falta previsão 

orçam 
79 falta previsão 

orçam 
20 falta assinatura 50 falta assinatura 80 falta assinatura 
21 falta quantidade 51 falta 

quantidade 
81 falta assinatura 

22 falta quantidade 52 falta 
quantidade 

82 falta quantidade 

23 falta quantidade 53 falta assinatura 83 falta quantidade 
24 desc. inc. prod 54 falta assinatura 84 falta previsão 

orçam 
25 # oc inválido 55 falta previsão 

orçam 
85 falta quantidade 

26 sem data 56 desc. inc. prod 86 falta quantidade 
27 # oc inválido 57 outros 87 desc. inc. prod 
28 falta quantidade 58 falta 

quantidade 
88 falta quantidade 

29 falta quantidade 59 falta 
quantidade 

89 falta quantidade 

30 falta assinatura 60 falta 
quantidade 

90 falta previsão 
orçam 

 

   
 


