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RESUMO 

 

Todas as atividades desenvolvidas em uma empresa estão inseridas dentro de um 

processo. Quando esses processos são organizados de maneira lógica no sistema 

organizacional, tendem a produzir estruturas que oferecem produtos e serviços de 

qualidade, adequados às demandas dos clientes. O presente projeto propõe a 

utilização de instrumentos de gestão da qualidade – mapeamento de processos, 

identificação e priorização de problemas, matriz GUT, diagrama de causa efeito como 

uma forma melhoria dos processos de trabalho da Subseção Judiciária da Justiça 

Federal em Poços de Caldas/MG, levantando os problemas e apontando soluções 

possíveis. A revisão e melhoria dos processos é também um objetivo da Administração 

Pública na busca da efetivação de uma prática administrativa gerencial, aumentando a 

eficiência e a eficácia dos serviços prestados, gerando benefícios para todas as 

instâncias da sociedade. No âmbito do Poder Judiciário essa necessidade tornou-se 

expressa através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que trouxe a garantia da 

razoável duração dos processos e a celeridade de sua tramitação. Além disso, o 

Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável por definir o planejamento 

estratégico do Poder Judiciário, estabeleceu a implantação dos métodos de gestão 

dos processos de trabalho nas unidades judiciárias de 1º grau como uma de suas 

metas prioritárias. Espera-se, com a efetivação deste projeto, analisar as várias 

possibilidades de melhoria nos processos de trabalho relacionados à efetiva tutela 

jurisdicional, dentro da sucessão dos atos relacionados ao processo judicial, 

aumentando sua celeridade e eficiência. 

Palavras-chave: - Melhoria Processos - Mapeamento d e Processos - 

Instrumentos de Gestão da Qualidade - Prestação Jur isdicional. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No cotidiano do trabalho, são desenvolvidas diversas atividades que têm como 

objetivo transformar um determinado insumo, de modo a agregar-lhe valor, 

produzindo, assim, um resultado útil e eficaz para o cliente.  A este conjunto de 

atividades, atribui-se a denominação de processo (JOHANSSON & MCHUGH, 

1995). O processo é composto por entradas, saídas e é influenciado por fatores 

como tempo, espaço, objetivos e valores do cenário em que este está inserido. 

Todos esses componentes, quando organizados de maneira lógica no sistema 

organizacional, produzirão uma estrutura para oferecer produtos e serviços de 

qualidade, adequados às demandas dos clientes (VILLELE, 2000). 

Todo trabalho considerado importante em uma organização está inserido em 

um processo. Assim, não existe um produto ou serviço oferecido sem que 

exista um processo (GONÇALVES, 2000). Nesse sentido, a melhoria dos 

processos de trabalho torna-se fundamental para o sucesso das instituições, 

principalmente em cenários onde as mudanças ocorrem de maneira rápida e 

contínua. Ao se buscar a melhoria dos processos, objetiva-se agregar valor aos 

serviços e produtos oferecidos aos clientes (CAMPOS, 2004). 

 

A busca da revisão e melhoria de processos internos à organização é também 

um objetivo da Administração Pública, que busca a efetivação de uma prática 

administrativa gerencial. Para atender a essa demanda, foi criado, em 1995, o 

Plano de Reforma e Aparelhamento do Estado, o qual pode ser definido como 

uma tentativa de criar condições para a reconstrução da administração pública 

em bases modernas e racionais. O Plano propõe uma mudança de valores e 

comportamentos, com a finalidade de se alcançar as melhorias desejadas e 

aumentar e eficiência e eficácia dos serviços prestados, gerando benefícios 

para todas as instâncias da sociedade (BRESSER-PEREIRA, 1997). 

 

O presente trabalho surgiu a partir da oportunidade de elaboração de um 

projeto de intervenção no ambiente organizacional da Subseção Judiciária da 

Justiça Federal em Poços de Caldas/MG. Ao analisar as várias possibilidades 

de melhoria nos processos de trabalho relacionados a esse órgão, observou-se 
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que as atividades desenvolvidas nos diversos setores da Subseção, com o 

objetivo de formação e desenvolvimento do processo judicial, têm posição de 

destaque para o funcionamento e prestação judicial com celeridade e qualidade 

para a população. 

 

A partir da revisão de literatura realizada, optou-se pela utilização do 

mapeamento de processos e das ferramentas da qualidade como forma de 

promover a melhoria desses processos. 

 

O mapeamento de processos é importante para que se conheça todas as fases 

de um processo, analisar se o mesmo se restringe a uma determinada unidade 

da organização ou se faz interface com outras. O conhecimento do processo é 

fundamental para a realização de melhorias no seu funcionamento, tornando-o 

mais eficaz (GONÇALVES, 2000).  

Além da sua importância como potencializador de melhorias e evoluções nos 

processos, o mapeamento constitui-se em uma importante fonte de registro e 

documentação de informações do funcionamento e dinâmica organizacional, 

permitindo o compartilhamento de informações entre os membros da equipe 

(HUNT, 1996). O mapa de processos torna possível entender o fluxo e a 

modificação do trabalho ao longo do tempo, o que justifica a importância de 

revisá-lo periodicamente, para que o processo documentado corresponda às 

evoluções da demanda dos clientes e do cenário em que o mesmo acontece 

(PEDROZA & COUTO, 2010). 

Portanto, acredita-se que a aplicação desse projeto de intervenção, tem 

potencial de favorecer a melhoria dos processos de trabalho relacionados à 

efetiva tutela jurisdicional, dentro da sucessão dos atos relacionados ao 

processo judicial, aumentando a sua celeridade e eficiência. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

A Subseção Judiciária de Poços de Caldas foi inaugurada em 28 de novembro 

de 2014. Sua criação foi autorizada através da Lei 12.011/2009, que cumpriu 

mais uma etapa da interiorização da Justiça Federal no âmbito da jurisdição do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que engloba, além do estado de 

Minas Gerais, outros 12 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins) e o 

Distrito Federal, sendo a sede do tribunal em Brasília. 

 

A estrutura organizacional de uma Subseção Judiciária de Vara Única, como é 

o caso da Subseção de Poços de Caldas, é composta por diversos setores 

que, em maior ou menor grau, estão interligados na formação e 

desenvolvimento válido dos processos judiciais de competência da Justiça 

Federal. No caso de uma Subseção nova, recém-instalada, observa-se uma 

dificuldade ainda maior na sistematização das atividades, uma vez que o 

quadro funcional é composto por servidores recém-empossados e servidores 

removidos de outras Seções ou Subseções Judiciárias. Portanto, mesmo 

aqueles servidores que já tem experiência de trabalho na Justiça Federal 

precisam se adequar às peculiaridades de uma Subseção ainda em fase inicial 

de organização. 

 

Segundo Gonçalves (2000), algumas atividades importantes das empresas 

exigem a coordenação entre os departamentos. Principalmente nos processos 

que se espalham por várias unidades da organização, como é o caso dos atos 

que envolvem a prestação jurisdicional, onde essa coordenação entre os 

setores é essencial para a execução adequada das atividades. 

 

A Emenda Constitucional n.°45/2004 trouxe clareza à  necessidade de melhoria 

da prestação jurisdicional, uma vez que explicitou, em seu artigo 5º, inciso 

LXXVIII, a garantia da razoável duração dos processos e a celeridade na sua 

tramitação (BRASIL, 2004). 

 

Uma alternativa para a uma maior adequação do quadro é a utilização da 
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gestão da qualidade e seus instrumentos, dentre os quais se inclui o 

mapeamento de processos. O uso do mapeamento permite conhecer os 

processos e melhorá-los continuamente, atendendo às expectativas da 

administração da Subseção e de seus clientes. Busca-se, dessa forma, 

descrever, analisar e identificar os pontos nos quais é possível melhorar os 

processos de trabalho para elevar os níveis de qualidade dos serviços 

prestados, aperfeiçoar os processos e tratar de forma adequada os problemas 

a serem identificados. 

 

A justificativa para escolha do mapeamento dos processos deveu-se ao fato de 

o mesmo gerar um modelo da realidade, que permite analisar a estrutura e o 

comportamento da empresa, comparar, simular e propor melhorias destes 

processos, contribuindo assim, para uma melhor compreensão das atividades 

da organização e suas interações (VASCONCELOS, 2010). 

 

É importante considerar que o sucesso de uma instituição, pública ou privada, 

está diretamente ligado ao melhoramento dos seus processos. Para que isto 

ocorra, é necessário que todos os envolvidos tenham conhecimento dos 

processos atuais, eliminando ou simplificando aqueles que precisem de 

mudanças. O mapeamento de processos serve para indicar a sequência das 

atividades desenvolvidas em um processo, facilitando sua compreensão 

(GONÇALVES, 2000). 

 

Oliveira et al (2011), afirmam que o enfoque dos sistemas de gestão da 

qualidade são o desenvolvimento, a padronização, a manutenção e a melhoria 

da qualidade de processos, produtos e serviços. E que os programas e 

ferramentas da qualidade são os elementos que permitem operacionalizar 

efetivamente os preceitos da gestão da qualidade, facilitando a identificação e 

solução dos problemas organizacionais. 

 

A utilização de modelos de gestão pautados na gestão da qualidade vai de 

encontro às diretrizes da moderna administração pública gerencial, proposta 

pelo Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira durante o período em que esteve à 

frente do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 
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A criação deste ministério teve por objetivo possibilitar a implementação de 

uma “nova gestão pública”, através de modelos utilizados pelas organizações 

privadas, que seriam adaptados às peculiaridades da administração pública e 

teriam como principal característica a orientação para obtenção de resultados 

(BRESSER-PEREIRA, 1999). 

 

Bresser-Pereira (1997) elege o programa de gestão da qualidade como o 

principal instrumento de aplicação do Plano Diretor de Reforma do Estado, 

permitindo introduzir no setor público as mudanças de comportamento 

preconizadas pela administração pública gerencial e, ainda, viabilizando a 

revisão dos processos internos com vistas a alcançar maior eficiência e 

eficácia. 

 

Nesse mesmo ponto, a Meta Prioritária número 5 do Conselho Nacional de 

Justiça (órgão responsável por definir o planejamento estratégico, os planos de 

metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário) 

estabelece a implantação dos métodos de gestão dos processos de trabalho 

em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau. Portanto, torna-se 

fundamental que cada servidor ou colaborador perceba a interligação entre as 

atividades envolvidas no desenvolvimento do processo judicial e, dessa 

maneira, remova os obstáculos que dificultam o bom desempenho, a realização 

de um trabalho mais eficiente, diminuindo os erros (CARVALHO et. al, 2008). 
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3 OBJETIVOS  

 

 3.1 Objetivo Geral  

 

Propor a utilização de instrumentos de gestão da qualidade – mapeamento de 

processos, identificação e priorização de problemas, matriz GUT, diagrama de 

causa efeito – para levantar os problemas e apontar possíveis soluções para o 

aprimoramento dos processos de trabalho da Subseção Judiciária de Poços de 

Caldas/MG. 

 

 3.2 Objetivos Específicos  

 

• Sistematizar os processos de trabalho da Subseção Judiciária de Poços 

de Caldas; 

• Levantar os problemas e as causas que estão ocorrendo nestes 

processos; 

• Definir as prioridades de execução das tarefas e resolução dos 

problemas apresentados; 

• Estabelecer diretrizes para planos de ação para as mudanças 

identificadas como necessárias. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 4.1 Processos  

 

Pode-se caracterizar um processo como um grupo de atividades em sequência 

lógica, realizadas com a finalidade de produzir um determinado bem ou serviço, 

agregando valor aos clientes. Essas atividades coordenadas, comumente 

envolvem pessoas, procedimentos e tecnologias (CAMPOS, 2004). 

 

É importante definir os processos em termos de coordenação e não apenas 

como um fluxo de tarefas, materiais ou produtos, pois, dessa forma, inclui-se 

não somente as tarefas a serem realizadas, mas também o número de pessoas 

envolvidas e suas responsabilidades, bem como as tecnologias empregadas e 

os indicadores de eficiência e resultados esperados (GONÇALVES, 2000). 

 

Entretanto, a identificação dos processos de um ambiente organizacional não é 

tão simples quanto se imagina. O primeiro passo é classificá-los quanto à sua 

função na organização. Levando-se em conta essa característica, encontramos 

três categorias: os processos finalísticos, que impactam os resultados 

operacionais; os processos gerenciais, que são importantes para 

implementação da estratégia organizacional; e os processos de apoio, que 

impactam as interações ou interfaces da organização (MARANHÃO & 

MACIEIRA, 2010). Vamos encontrar esses três tipos de processos envolvidos 

na consecução dos objetivos da Subseção Judiciária em questão. 

 

Sobre a interdependência dos processos, Campos (2004) relata que a 

organização de uma empresa pode ter a aparência de uma estrutura funcional, 

com unidades bem definidas de acordo com uma função específica, mas os 

processos funcionam de forma horizontal e, muitas vezes, as pessoas 

participam de vários processos ao mesmo tempo.  

 

Nesse mesmo sentido, Gonçalves (2000) afirma que a interação é um 

importante componente dos processos organizacionais, levando ao surgimento 

de regras e padrões de conduta e comportamento entre os indivíduos. Essa 
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padronização é fundamental para a estabilização e funcionamento de 

determinados indivíduos e grupos nas organizações. 

 

Mesmo em níveis setoriais de operação, há uma grande quantidade de 

processos interconectados, que se influenciam em alguma medida. Essa rede 

de processos é algo um tanto complexo, que deve ser ordenada para que 

alcance níveis de previsibilidade e controle. Uma maneira adequada de ordená-

los é através do mapeamento dos processos (MARANHÃO & MACIEIRA, 

2010). 

 

 4.2 – Mapeamento de Processos  

 

Mapear processos é uma técnica gerencial, analítica e de comunicação, que 

objetiva a melhoria dos processos existentes ou a implantação de uma 

estrutura voltada para processos. Sua estruturação permite a redução dos 

custos de desenvolvimento de produtos e serviços, a diminuição de falhas na 

integração entre sistemas e melhora no desempenho da organização 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

 

Em um primeiro momento, é interessante conhecer o desempenho atual e real 

do processo, por pior que ele possa ser. Inicia-se delimitando o ambiente no 

qual o processo objeto de mapeamento está inserido. É preciso saber se ele se 

restringe a uma unidade ou se depende de outras unidades para sua 

efetivação. O próximo passo é levantar dados sobre o processo. Identificar 

quais são as suas fases e suas relações de interdependência. Por fim, parte-se 

para a sua sistematização gráfica (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

A ferramenta mais utilizada para esquematizar graficamente um processo é o 

fluxograma, para se ter uma visão concreta e lógica do funcionamento 

dinâmico dos processos (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). Trata-se de uma 

ferramenta de baixo custo e alto impacto, que analisa os fluxos de trabalho e 

identifica as oportunidades de melhoria. Segundo Oliveira et. al (2011), o papel 

essencial desempenhado pelo mapeamento é o de desafiar os processos 

existentes. Ele ajuda na formulação de perguntas importantes relacionadas à 
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complexidade, transferências interdepartamentais, eficácia e eficiência. 

 

O resultado esperado da utilização do fluxograma é um retrato claro das 

relações entre as áreas funcionais relacionadas ao processo. Muitas vezes, as 

maiores oportunidades de melhoria estão nas interfaces das áreas funcionais 

(CAMPOS, 1999). Conhecendo e entendendo bem um processo, torna-se 

possível realizar melhorias em seu funcionamento, o que refletirá na qualidade 

do produto ou serviço ofertado. 

 

Para ilustrar, temos a sistematização de parte dos atos processuais que 

ocorrem após a prolação de uma sentença. 

 

 

Figura 1: Fluxograma 

 

 4.3 Controlando os processos: identificando e prior izando os 

problemas e suas causas através de ferramentas da q ualidade.  

 

Processos organizacionais que não possuem nenhum tipo de controle tendem 
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a se deteriorar, gerando serviços com cada vez menos qualidade. Portanto, é 

necessário identificar os problemas e, sobretudo, determinar as suas causas, 

pois são sobre elas que as medidas de correção ou prevenção devem ser 

tomadas (CAMPOS, 1999). 

 

 4.3.1 Identificando os problemas  

 

A especificação ou descrição dos problemas é fundamental, pois quando se 

consegue precisar com clareza a natureza de um problema, boa parte da sua 

solução já terá sido delineada. Adicionalmente, pode levar à definição dos 

objetivos a serem alcançados, direcionando e focalizando os esforços para 

algo concreto (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

Existem várias formas de se identificar problemas nos processos, das mais 

simples e intuitivas, até as mais elaboradas, auxiliadas por instrumentos 

específicos. Uma das ferramentas mais utilizadas para esse objetivo é o 

Brainstorming, ou tempestade de ideias (OLIVEIRA et al, 2011). 

 

Campos (1999) define Brainstorming como uma técnica de criatividade em 

grupo, na qual se busca a geração de ideias que, isoladamente ou associadas, 

estimulem outras novas ideias direcionadas à solução de um problema. A 

proposta é que um grupo de pessoas se reúna e utilize das diferenças em seus 

pensamentos e ideias para que se possa chegar a um denominador comum 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

 

Lançado o problema para discussão, cada participante apresenta uma ideia, 

que pode ser isolada ou derivar de outras já apresentadas. Nesse momento é 

importante estimular o fluxo criativo e evitar interrupções. Ao final do exercício, 

o grupo repassa as ideias apresentadas e faz uma filtragem mediante a 

conexão das ideias análogas (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

 4.3.2 Priorizando os problemas  

 

Após o levantamento de uma determinada quantidade de problemas através do 
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Brainstorming, devem ser selecionados os mais relevantes e prioritários, com o 

intuito de concentrar os esforços na sua resolução (CAMPOS, 1999). Saber 

priorizar é a base de um gerenciamento eficaz, uma vez que problemas pouco 

relevantes não apresentam impactos significativos nos processos. Não agir 

nesses problemas significa economia de recursos para a organização 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

 

Dentre as ferramentas mais conhecidas de priorização das informações 

destacam-se o Diagrama de Pareto e o método da Matriz GUT. O uso do 

Diagrama de Pareto é mais adequado quando os dados são quantificáveis. 

Quando temos dados não quantificáveis a Matriz GUT é uma boa ferramenta 

de priorização das ações (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

Como a prestação jurisdicional se enquadra em um processo que tem como 

produto final um serviço, é inadequado analisar as suas fases somente em 

termos quantitativos. Portanto, propõe-se a utilização da Matriz GUT para 

identificar as ações prioritárias na resolução dos problemas levantados. GUT é 

a abreviatura de palavras-chave do método, que significam Gravidade, 

Urgência e Tendência. A gravidade se refere ao custo (em dinheiro ou outra 

base quantitativa) de não se tomar uma ação para solucionar um problema. A 

urgência refere-se ao prazo em que é necessário agir para evitar o dano. E a 

tendência refere-se à forma que o problema assumirá, em um futuro breve, se 

a ação não for tomada - estabilidade, agravamento ou atenuação dos 

problemas (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

A aplicação da Matriz se dá através da atribuição de valores numéricos (pesos) 

de 1 a 5 para cada variável aplicada a cada uma das ações listadas. Os pesos 

são atribuídos em grupo, através de consenso. Depois de obtidas as notas, as 

ações são organizadas em ordem decrescente do grau final resultante, que é o 

produto dos valores atribuídos a cada uma das categorias (GxUxT). Caso haja 

empate entre duas ou mais ações, repete-se o processo apenas com as ações 

empatadas. Após a ordenação, o que se observa é uma sequência das ações 

por ordem de prioridade. As que obtiverem notas mais altas deverão ser 

colocadas em prática primeiro (CAMPOS, 1999). 
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Podemos observar nas figuras abaixo os dados necessários para a montagem 

de uma Matriz GUT, com o objetivo de priorizar os problemas encontrados nos 

processos. 

 

 

Figura 2: Matriz GUT 

 

4.4 Identificando as causas dos problemas  

 

Após a identificação dos problemas e da priorização dos mais relevantes, é 

necessário que se faça a análise das causas que os estão originando. As 

ações futuras de prevenção ou correção deverão ser orientadas para as 

causas dos problemas e não para os efeitos que dele decorrem (OLIVEIRA et 

al, 2011). 

 

Quando se trata especificamente de processos, o produto pode ser definido 

como o resultado de um processo. O processo é causa, enquanto o produto é o 
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efeito ou a consequência. A separação em causas, como antecedentes, e 

efeitos, como consequentes, permitem análise que é pretendida. O ambiente 

de análise é, portanto, dividido em duas regiões: região das causas (fatores e 

condições originais da transformação ou processo, que antecedem o efeito) e 

região dos efeitos (a consequência dos processos, produto das combinações e 

interações das causas) (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 

 

Uma ferramenta apropriada para analisar as relações de causa e efeito é o 

Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito. É um diagrama 

esquemático que permite a visualização do efeito estudado e suas principais 

causas. O objetivo desta técnica é mapear fatores que afetam um problema 

(efeito negativo) ou resultado desejado. Contribui para determinar a causa mais 

provável de um problema ou o fator mais relevante de um resultado desejado 

(CAMPOS, 1999). 

 

Na aplicação do Diagrama de Causa e Efeito são estabelecidas categorias 

relacionadas aos aspectos que podem interferir no problema ou efeito 

determinado. São os chamados fatores de manufatura ou 6M, porque 

envolvem a mão de obra (pessoas e sua forma de trabalho); material (insumos 

e matérias primas); máquina (equipamentos); medida (aferições e escalas); 

meio ambiente (aspectos ambientais que interferem no processo); e método 

(procedimentos, rotinas e técnicas utilizados) (CAMPOS, 1999). 

 

Abaixo podemos observar a aplicação do diagrama de causa efeito apontando 

as causas possíveis em um processo de confecção de camisas. 
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A prática de se construir um Diagrama de Causa e Efeito é um processo 

educacional, pois ele se torna um guia para discussão. As causas são 

buscadas em grupo, registradas e hierarquizadas. O Diagrama mostra o grau 

de conhecimento do grupo e, ao término de sua montagem, será possível 

conhecer todos os aspectos do problema. Os projetos dali decorrentes serão 

definidos por todos (CAMPOS, 1999). 

 

 4.5 Definindo um plano de ação para a solução dos p roblemas  

 

Após a identificação das causas dos problemas, passa-se à fase de planejar a 

eliminação dessas causas através de um plano de ação. O plano de ação 

consiste na definição das iniciativas necessárias ao alcance dos resultados 

esperados. O plano deve ser elaborado com o objetivo de se alcançar uma 

melhoria futura, envolvendo um ideal a ser alcançado (CAMPOS, 1999). 

 

Sua grande vantagem é o envolvimento das pessoas. Deve-se deixar claro o 

que será feito, a que tempo e quem será o responsável pela iniciativa. Além 

disso, é necessário apontar o porquê de se realizar tal atividade, como, onde e 

quanto isso custará. Trata-se de responder aos questionamentos da tradicional 

ferramenta 5W2H – what (o quê); when (quando); who (quem); why (por que); 

where (onde); how (como); e how much (quanto custa) (CAMPOS, 1999). 

 

 

Figura 4: Ferramenta 5W2H 
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Essa ferramenta é um poderoso auxiliar para proporcionar objetividade e 

rapidez na obtenção de solução de problemas e, em consequência, de 

resultados. Permite estabelecer tarefas e responsabilidades específicas para os 

eventos planejados, evitando que as reuniões fiquem no campo das ideias e 

das intenções, como é frequente quando não há eficácia de condução 

(MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). 
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5 CONCLUSÃO  

 

O projeto proposto tem a finalidade de aplicar ferramentas da administração 

para a melhoria do processo de prestação jurisdicional da Subseção Judiciária 

de Poços de Caldas. Sua principal característica é a participação de 

representantes de todos os setores envolvidos na prestação do serviço. 

Portanto, em um primeiro momento, é importante definir quais os funcionários 

farão parte do grupo de trabalho responsável pela análise e melhoria dos 

processos. Definidos os participantes, estes devem se reunir e definir a 

periodicidade dos encontros. 

 

A primeira tarefa a ser desenvolvida pelo grupo é o mapeamento do processo. 

Essa é uma parte fundamental do trabalho, pois, com o mapeamento, será 

conhecido o desempenho atual da organização, definidas as fases do processo 

e os atores nelas envolvidos, além das relações de interdependência dos 

setores envolvidos. O processo será esquematizado graficamente através de 

um fluxograma, que permitirá uma melhor compreensão de seu funcionamento 

pelos envolvidos. 

 

Após o mapeamento, parte-se para a identificação dos problemas existentes no 

processo. Espera-se conhecer com clareza quais são eles, com o intuito de 

definir os objetivos a serem alcançados. A ferramenta a ser utilizada neste 

levantamento é o Brainstorming, que consiste no levantamento de um maior 

número possível de ideias a respeito dos problemas que possam existir no 

processo. Essas ideias são anotadas e ao final é feita uma filtragem que 

correlaciona as que estão ligadas. 

 

Identificados os problemas será necessário hierarquizá-los quanto à prioridade 

de resolução. Desta forma, classificam-se aqueles que mais afetam o processo 

e que devem ter uma atenção especial do grupo de trabalho. Para isso, 

propõe-se a utilização a Matriz GUT, que analisa os problemas em termos de 

Gravidade, Urgência e Tempo. 

 

Com os problemas hierarquizados, passa-se à fase de definição de suas 
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causas. O grupo lançará mão da ferramenta Diagrama de Causa e Efeito ou 

Diagrama de Ishikawa. Essa ferramenta proporcionará ao grupo o 

conhecimento da causa mais provável que está relacionada aos problemas 

existentes no processo. Após sua esquematização, o grupo terá o 

conhecimento necessário para agir nos problemas levantados. 

 

Por fim, será construído um plano de ação, que consistirá na definição das 

responsabilidades específicas dos envolvidos na resolução dos problemas 

levantados e conhecidos. Os questionamentos apresentados pela ferramenta 

5W2H ajudarão na definição de quem são os responsáveis e de que forma eles 

deverão agir para alcançar um resultado positivo na resolução dos problemas. 
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6 CRONOGRAMA  

 

  

Mês 

1 

 

Mês 

2 

 

Mês 

3 

 

Mês 

4 

 

Mês 

5 

 

Mês 

6 

 

Mês 

7 

 

Mês 

8 

 

Mês 

9 

Formação do 

Grupo de Trabalho  

 

X 

        

Distribuição do 

Material  

 

X 

        

Mapeamento do 

Processo  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

     

Identificação dos 

Problemas  

    

 

 

X 

 

 

   

Definição das 

Prioridades  

     

 

 

X 

   

Identificação das 

Causas  

      

 

 

X 

  

Definição do Plano 

de Ação  

        

X 

 

X 
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