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AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE APLICADAS NA MELHORIA E 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

1. RESUMO 

 

Como solucionar problemas no dia a dia de uma organização? Como empregar 

ferramentas de qualidade, tais como: o 5W2H, o Fluxograma, o POP-Procedimento 

Operacional Padrão e o Checklist? A proposta desse trabalho é mostrar como uma 

empresa pode identificar, entender e conhecer os processos, melhorando o nível de 

satisfação dos seus clientes, entregando seus serviços e produtos com qualidades, 

reduzindo custos, retrabalho, buscando a melhoria contínua. O estudo mostra a 

aplicação das principais ferramentas para a melhoria e mapeamento de processos, 

através de dados coletados da empresa Quality Gestão de Recebíveis LTDA, nome 

fictício devido ao sigilo de informações. As principais conquistas com o mapeamento 

de processos foram: Redução de Custo com folha de Pagamento de 74%, com a 

criação dos Procedimentos e Checklist, os erros de realização manual dos 

processos diminuíram consequentemente. 

 

Palavra-chave: Ferramentas da Qualidade. Mapeamento de Processos. POP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho, a seguir abordará a gestão de mapeamento de processos na 

Quality Gestão de Recebíveis LTDA, nome fictício de uma empresa pioneira 

especializada no mercado segurador, tendo como seus principais clientes as 

Seguradoras: Zurich Seguros, Sabemi Seguros, PSA Seguros, Mapfre Seguros, 

entre outras seguradoras. Aprimorou-se aplicando o modelo de gestão e não gestão 

por meios de pagamentos, desenvolvendo soluções e inovações e customização 

para a segmento. A área de “BackOffice” da Quality atua com seis colaboradores, 

para a realização das atividades, e constantemente essa área era afetada 

diretamente por erros, sendo:  
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 O processamento sistêmico manual das cargas era processado na ordem 

incorreta, gerando retrabalho e esforços a mais da área de Tecnologia da 

Informação/Desenvolvimento. 

 Os processos não tinham documentação (Procedimento Padrão/Normas e 

Instruções de Trabalho), e a documentação de implantação dos projetos estavam 

desatualizadas, já não correspondiam com o processo atual; 

 Absenteísmos (Atraso na realização dos processos); 

 As informações estavam na cabeça dos colaboradores. 

Era preciso realizar um mapeamento dos processos, para que as informações 

fossem documentadas se tornando patrimônio da empresa e não dos colaboradores, 

permitindo enxergar com clareza os pontos fortes e pontos fracos, propor melhorias 

e corrigir as falhas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Aplicar ferramentas de qualidade para coleta de informações e Mapeamento 

dos Processos, afim de conhecer, documentar, realizar melhorias e reduzir custos de 

folha de pagamento em 50%. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os processos foram mapeados utilizando metodologias e ferramentas de 

qualidade, essas ferramentas são: 5W2H, Fluxograma e POP-Procedimento 

Operacional Padrão e Folha de Verificação ou Checklist. 

A ferramenta 5W2H surgiu no Japão, não se sabe ao certo quem a criou, 

estudos relatam que foram profissionais das indústrias automobilísticas durante os 

estudos de qualidade total, essa ferramenta auxilia na utilização do Ciclo PDCA 

“Planejar (Plan), Fazer (Do), Checar (Check) e agir (Act)”. Sua finalidade é realizar 

um diagnóstico dos processos para elaboração de um Plano de Ação, as perguntas 

do 5W2H, podem ser observadas na figura 1 WILDAUER, (2015). 
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Figura 1: Elementos do 5W2H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WILDAUER - (2015) 

 

A Ferramenta Fluxograma, utilizada neste trabalho, foi criada por Frank 

Gilbreth, um engenheiro industrial americano, e entre os anos de 1920 e 1930, 

passou a ser utilizada como ferramenta na gestão industrial. O fluxograma é uma 

representação gráfica que descreve a sequência e interação de processos, os 

símbolos usados no fluxograma são padronizados, uma pessoa que conhece a 

simbologia é capaz de compreender o funcionamento de qualquer processo, pode-

se observar um fluxograma de processo na figura 2 BARROS, (2015). 

 

Figura 2: Simbologia de Fluxograma/ Modelo de Fluxograma – Melhoria de um Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARROS - (2015) 
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O Procedimento Operacional Padrão (POP), em inglês, Standard Operating 

Procedure, foi conceituado por Colenghi (1997), foi mais uma ferramenta da 

qualidade utilizada neste trabalho. Esta ferramenta “POP” é a descrição detalhada 

de todas as operações necessárias para a realização de um determinado 

procedimento, ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade. É um 

importante capital em qualquer processo funcional, cujo o objetivo básico é garantir, 

mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa executada. 

A Folha de verificação ou “Checklist” é um formulário que pode ser 

desenvolvido em processadores de texto, planilhas eletrônicas ou em qualquer outro 

aplicativo, é uma ferramenta importante pois através dela é possível coletar dados e 

ter respostas o suficiente para validar informações (BARROS, 2015) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A Quality Gestão de Recebíveis, está no mercado a uma década, com 

aproximadamente 60 colaboradores, ela foi a primeira empresa especializada no 

mercado segurador, se aprimorou aplicando o modelo de gestão e não gestão por 

meio de pagamentos, desenvolvendo novas soluções de acordo com cada cliente e 

segmento, agilidade, entrega de qualidade e foco no resultado.  

Para Wildauer (2015), um processo é um conjunto finito, sequencial e 

ordenado de passos que devem ser executados para transformar um insumo 

(entrada) em algo útil (saída), válido, que atenda as especificações predefinidas 

(parâmetros, dimensões, prazos etc.). Nesse sentido, ele é repetido por pessoas ou 

por máquinas e vai ao encontro de requisitos da organização previamente 

programados, de forma que seu desempenho possa ser avaliado diante do objetivo 

geral estabelecido. 

Ferreira (2010), define processo como a “maneira pela qual se realiza uma 

operação, seguindo determinada norma, método ou técnica. Para Houaiss Villar 

(2009, p.1554), trata-se de uma “ação continuada, realização contínua e prolongada 

de alguma atividade; seguimento, curso, decurso, [...] uma sequência continuada de 

fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa 

regularidade, andamento, maneira, procedimentos, [...] modo de fazer alguma coisa, 

método, maneira” 
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Shingo (1996, p. 26), apresenta a distinção existente entre processos e 

operação, afirmando que: 

Processos refere-se ao fluxo de produtos de um trabalhador 

para outro, ou seja, os estágios pelos quais a matéria-prima 

se move até se tornar um produto acabado. 

Operação refere-se ao estágio distinto no qual um trabalhador 

pode trabalhar em diferentes produtos, isto é, um fluxo 

humano temporal e espacial, que é firmemente centrado no 

trabalhador. 

Todo processo é executado por meio de uma série de procedimentos (tarefas 

e respectivas ações), Megginson, Mosley e Petri Junior (1986, p.115). 

Este trabalho tem por fim demonstrar as vantagens que um processo bem 

modelado proporciona, a utilização de ferramentas da qualidade, apresentação de 

vantagens, gestão do processo, facilidade de delegação, significativas economias de 

pessoal, controle e coordenação dos processos 

Para alcançar as soluções desejadas trazendo melhorias aos processos, foi 

criada a área de Processos e Inovação, essa área é responsável por implantar e 

mapear os processos de serviços. Como citado anteriormente, motivos internos e 

externos levaram a uma percepção da necessidade de mudança dentro da 

organização, a diretoria sente a necessidade de mudanças, existiam lacunas nos 

processos e a necessidade de trazer novas ideias, implantar melhorias. Para 

solucionar as lacunas nos processos e implantar as melhorias, foi iniciado um 

projeto para gestão e mapeamento de processos. 

A área de BackOffice contava com uma equipe formada por 6 (seis) 

colaboradores, sendo muito mal organizada a divisão dos 100 (cem) processos que 

eram de responsabilidade da Área, esses seis colaboradores geravam a empresa 

um custo folha de pagamento em torno de quinze mil, cento e quarenta reais. 

Essa falta de organização ocasionava erros nos processamento sistêmico das 

cargas, pois eram processadas na ordem incorreta, gerando retrabalho e esforços a 

mais da área de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento, os processos não 

tinham documentação, eram realizados da maneira que o colaborador bem entendia 

sem Procedimento, Normas e Instruções de Trabalho, e a documentação de 

implantação dos projetos estavam desatualizadas, já não correspondiam com o 

processo atual; absenteísmos (atraso na realização dos processos) e as 

informações estavam na cabeça dos colaboradores, para que as mudanças 
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ocorressem, as lacunas nos processos fossem corrigidas e as melhorias 

implantadas o projeto de mapeamento de processos foi iniciado com a aplicação das 

ferramentas da qualidade. 

A ferramenta 5W2H foi aplicada em formato de Formulário em Excel, sendo 

que cada colaborador descreveu suas respetivas atividades, assim as informações 

foram tabuladas, proporcionando a visão do cenário atual para início do projeto de 

mapeamento de processos, conforme pode-se observar na figura 3 Utilização da 

Ferramenta 5W2H para levantamento de dados, (2015). 

 

Figura 3: Utilização da Ferramenta 5W2H para levantamento de dados 

 

Fonte: Empresa Quality - Área de Processos - (2015) 

 

O fluxograma, ferramenta criada por Frank Gilbreth, foi elaborado pelo 

profissional responsável por processos, iniciou a aplicação dos fluxogramas 

atividade por atividade, após a aplicação, possibilitando assim a compreensão do 

conjunto de funções, com explicações mais claras, permitiu identificar as falhas e as 

oportunidades de melhorias. 

O Procedimento Operacional Padrão (POP), foi descrito esclarecendo o 

objetivo, responsabilidades, métodos, regras e riscos dos processos, assim 

garantindo mediante essa padronização, os resultados esperados por cada atividade 

executada. 
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Todos os processos com o fluxograma desenhado tiveram seus 

Procedimentos descritos corretamente, seguindo um padrão: Número do 

procedimento, versão, data de emissão, revisão e validade, título, autor, áreas ou 

departamentos usuários, nome dos titulares ou funções, armazenamento do 

procedimento. Conforme figura 4 - Procedimento Operacional Padrão, (2015). 

 

Figura 4: Exemplo de POP – Procedimento Operacional Padrão 

 

Fonte: Empresa Quality – Área de Processos - (2015) 

 

Passou por validação da Gerencia e Diretoria, e por fim foi disponibilizado ao 

alcance dos colaboradores para consulta de tais processos.  

A Folha de Verificação ou Checklist é aplicado para implantação de projetos 

dentro da organização, toda a vez que a Área de Produtos fecha um negócio com 

um cliente, o documento é preenchido contendo as informações de objetivo, tipo de 

processo, as partes interessadas, métodos, regras, restrições, riscos e resultados 

esperados após implantação, é encaminhado a Área de Processos via abertura de 

chamados em um Sistema de Help Desk para que se inicie o processo de 

mapeamento, essa ferramenta é fundamental para a implantação de projetos e 

continuidade a Gestão de Processos, conforme figura 5. Ferramenta Folha de 

verificação ou Checklist, (2017) 
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Figura 5: Ferramenta Checklist para Implantação de novos Projetos. 

 

Fonte: Empresa Quality – Área de Processos - (2017) 

 

6. RESULTADOS 

 

Todas as informações foram levantadas através da utilização da ferramenta 

5W2H, em seguida, as etapas do processo foram descritas no fluxograma e 

validadas pessoalmente pelo responsável da Área de Processos, após a validação é 

descrito um procedimento e passado as áreas responsáveis para a divulgação da 

nova arquitetura de processos, os novos projetos eram implantados com a 

ferramenta Checklist, essa nova arquitetura de Mapeamento de Processos 

conquistou seu objetivo, documentar todos os processos e fazê-los como 

propriedade da organização, o quadro de colaboradores da área foi reduzido a 2 

(duas) pessoas que resultou em R$11.240,00 (onze mil, duzentos e quarenta reais) 

a menos em custos de folha, correção do retrabalho gerados por erro de execução 

das tarefas e abriu caminho para uma parceria com uma empresa de “software” para 

automatização dos processos manuais, garantindo a entrega dos serviços com 

qualidade no prazo correto. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal aplicar ferramentas da qualidade 

para o mapeamento e melhoria dos processos. 

No estudo de caso foram apresentadas as ferramentas da qualidade 

utilizadas para mapear os processos, projeto criado pela Diretoria para alcançar 

melhorias em seus processos. 

Com a implantação do Mapeamento de processos a organização Quality teve 

significativa redução de custos de folha de pagamento de 74% (setenta e quatro por 

cento) que corresponde ao valor de R$11.240,00 (onze mil, duzentos e quarentas 

reais), o que antes era realizado por 6 (seis) colaboradores passou a ser realizado 

por 2 (dois), de uma maneira organizada sem erros de processamento na execução 

dos processos. 

Com a melhoria nos processos e entrega de serviço com qualidade aos seus 

clientes a organização torna-se mais competitiva no mercado de prestação de 

serviços podendo expandir seus negócios e conquistar novos clientes. 
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