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RESUMO 

 
O presente trabalho tem a finalidade de apresentar os resultados adquiridos por uma 
organização através da utilização de um sistema de gestão baseado no 
gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. A implantação de um sistema de 
gestão que possibilite uma visão sistêmica da organização se torna um diferencial 
em tempos de grande competitividade, principalmente diante da livre concorrência, 
da globalização, da exigência dos clientes e do próprio mercado, cada dia mais 
competitivo, no sentido de melhorar os produtos e próprios objetivos da empresa. 
Para que a qualidade aconteça, deve ocorrer a conscientização e o envolvimento de 
todos de forma comprometida e ativa. Neste estudo de caso, as vantagens e 
benefícios são apresentados para demonstrar os motivos pelos quais as 
organizações passam por este processo, visando estudar e entender os princípios 
da gestão por processo focado no gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 
 
Palavras-chave: processos, sistema de gerenciamento da rotina do trabalho do dia 
a dia e PDCA. 



 

ABSTRACT 

 
This paper aims to present the results acquired by an organization through the use of 
a management system based on the Routine Labor Day to Day Management. The 
implementation of a management system that enables a systemic view of the 
organization becomes a differential in times of great competitiveness, especially in 
the face of free competition, globalization, the demand of customers and the market 
itself, increasingly competitive, in the sense improve their own products and company 
goals. For that to happen the quality, awareness and involvement of all the committed 
and active form should occur. In this case study, advantages and benefits are 
presented to demonstrate the reasons why organizations go through this process, 
aiming to study and understand the principles of Business Process Management 
focuses on the Management of the Routine Job Day by Day. 
 
Keywords: processes, management system routine work everyday, PDCA. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Objeto de estudo 

 

A abertura comercial e o processo de globalização da economia têm 

levado as empresas a um novo padrão de concorrência, em que as formas 

tradicionais de gestão e produção não são mais suficientes para garantir a 

lucratividade e a sobrevivência no mercado, que se apresenta cada vez mais 

competitivo e exigente em qualidade, custo e atendimento. 

Neste novo e desafiador cenário, onde a busca de novas oportunidades é 

uma constante, as empresas precisam reestruturar-se no sentido de buscar de 

forma constante o aperfeiçoamento dos produtos e processos na organização. A 

reestruturação das empresas gera a necessidade de se desenvolver um sistema de 

gerenciamento de negócio e atividades que direcione os esforços contínuos na 

melhoria da qualidade, no prazo de entrega, na diminuição dos custos e na inovação 

de produtos, processos e serviços. 

Sabe-se que processos são atividades que acontecem de forma 

repetitiva, uma rotina e que tem o propósito de ajudar a organização a realizar seu 

trabalho sem necessidade de repensar o papel de cada tarefa após a sua conclusão. 

Através do mapeamento dos processos pode se organizar o conhecimento de forma 

sequencial, onde todos da organização possam ter uma real compreensão do que 

deve ser gerado e entregue. 

A inserção dos conceitos do sistema de gerenciamento diário busca tornar 

os processos mais eficazes, capazes de gerar os resultados esperados; tornar os 

processos eficientes, buscando minimizar o uso dos recursos e tornar os processos 

mais flexíveis, capazes de se adaptar às necessidades variáveis de clientes e 

empresas. 

Entretanto, como as necessidades dos clientes estão em constante 

processo de mudança, é essencial entender como se dá o gerenciamento diário de 

uma organização, especificamente no seu setor de crédito e cobrança que tem como 

foco principal contribuir com a saúde financeira da empresa. 

Neste sentido, apesar de ser um tema atual, o sistema de gerenciamento 

diário da rotina adotado pelas empresas como um diferencial competitivo, existem 

poucos estudos acadêmicos sobre tal assunto. Este trabalho evidencia de que forma 

um modelo de gestão focado na rotina diária agregou valor nos processos internos 
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do setor de crédito e cobrança da empresa Diário do Nordeste, podendo ser utilizado 

como fonte de dados para a prática de benchmarking por outras empresas que 

também buscam novas práticas de gestão, como forma de enfrentar os desafios e 

oportunidades do mercado no qual estão inseridas. 

 
1.2 Problema 

 

Diante do exposto, esta monografia tem como problema: Como a 

implantação de um sistema de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia 

influenciou nos resultados do setor de crédito e cobrança da organização? 

 
1.3 Objetivo geral 

 

Diante desta pergunta, esta pesquisa objetiva analisar a influência que o 

gerenciamento diário da rotina causa nos processos internos do setor de crédito e 

cobrança do jornal Diário do Nordeste e quais os resultados obtidos após a 

implantação desta metodologia. 

 
1.4 Objetivos específicos 

 

Para sustentar o objetivo geral, surgem três objetivos específicos, a citar: 

a) Identificar os processos existentes na área analisada antes da 

implantação do modelo de gerenciamento diário; 

b) Apresentar o processo de implantação do modelo de gerenciamento 

diário, demonstrando todas as fases do processo e 

c) Realizar comparativo entre os resultados obtidos no setor de crédito e 

cobrança antes e depois da implantação do modelo de gerenciamento 

diário da rotina. 

 

Para atender aos objetivos específicos estudados, este trabalho encontra-

se estruturado em três capítulos. No capítulo 1, temos a introdução, onde consta a 

contextualização do tema, a definição do problema, a pergunta de partida, a 

justificativa e os objetivos geral e específico. 

O capítulo 2, denominado referencial teórico, abordará o modelo de 

gestão por processos, conceito, surgimento da mentalidade dentro das empresas; 

suas características, a diferença entre gestão funcional e gestão por processos; 
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como se dá a implementação da gestão por processos e a metodologia de 

modelagem de processos. Nesse mesmo capítulo será apresentado o modelo de 

gestão para o qual a pesquisa foi desenvolvida: o gerenciamento diário da rotina do 

trabalho do dia a dia, o ciclo PDCA, as mudanças provocadas por este modelo de 

gestão, a padronização das atividades e a implantação dos indicadores de 

desempenho. 

No capítulo 3 encontra-se a metodologia da pesquisa: apresenta a 

pesquisa quanto a sua natureza, tipologia, objeto de estudo, universo e população-

alvo, procedimentos operacionais utilizados e a análise dos dados coletados. No 

capítulo 4, encontra-se a apresentação e discussão dos resultados, tomando como 

base o setor de crédito e cobrança da empresa Diário do Nordeste, bairro Aldeota, 

em Fortaleza, capital do Ceará. 

O capítulo 4 apresenta as considerações finais assim como os resultados 

encontrados com as teorias abordadas. Posteriormente seguem as referências 

bibliográficas, que serviram de apoio à pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Conceito de processos 

 

Para que as empresas obtenham êxito em suas ações é necessário 

entender todas as variáveis que lhe cercam de maneira interna e externa. 

Internamente, para se compreender e atuar sobre as variáveis, é necessário 

conhecer seus processos, seus fluxos de atividades e atuar de forma contínua no 

aperfeiçoamento dos mesmos. Externamente, as empresas devem atentar para os 

processos com os clientes, com os fornecedores e com os concorrentes. 

As atividades como: enviar um boleto de cobrança, entregar o jornal, 

emitir uma nota fiscal, realizar o fechamento de caixa são exemplos de processos. 

As execuções destas atividades acontecem de forma recorrente e seus resultados 

colaboram com os resultados organizacionais. 

Segundo Hammer e Campy (1994), processo é “um grupo de atividades 

realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que 

tem valor para um grupo específico de clientes”. De acordo com Oliveira (1996), 

processo é “um conjunto de atividades sequenciais que apresentam relação lógica 

entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as 

necessidades e expectativas dos clientes externos e internos da empresa.” 

Conforme Gonçalves (2000), processo é “qualquer atividade ou conjunto 

de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um 

cliente específico”. Para Adair e Murray (1996), processo consiste em “um conjunto 

de tarefas executadas sequencialmente com a finalidade de gerar um resultado 

identificável, que pode ser um bem, um serviço, dados, ou informações”. 

Analisando as abordagens dos autores citados acima, conclui-se então 

que processo é a execução sequenciada de tarefas ou atividades, que recebem uma 

entrada, processa esta entrada agregando valor à mesma com o intuito de atender 

às necessidades dos clientes. 

Entretanto, a maioria das organizações não tem o correto entendimento 

ou controle sobre seus processos. Seus gestores possuem uma ideia de um modelo 

ideal de processos, mas a realidade da execução determina que estes processos 

sejam diferentes, possuindo redundâncias, erros. Como resultado, os negócios que 

não possuem controle sobre seus processos acabam por obstruir seu próprio 

sucesso. 
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2.2 Tipos de processos 
 

A identificação dos processos por categorias facilita o entendimento sobre 

cada um e possibilita uma visão sistêmica da organização. Para Gonçalves (2000), 

os processos são classificados em dois grandes grupos: os processos primários, 

que são os que estão ligados diretamente à atuação da empresa, ao objetivo da 

empresa e os processos de suporte, onde estão inseridos os processos gerenciais, 

que oferecem apoio aos processos primários. 

É através deles que as ações estratégicas são executadas. Assim, 

entender os processos-chave e os processos de apoio é de fundamental importância 

para a sobrevivência da empresa. 

 
2.3 Gestão por processos 

 

Na busca por permanecerem sempre competitivas, as organizações 

utilizam-se de novas práticas de gestão, empregando internamente novos modelos 

de gestão. A gestão por processo numa empresa objetiva ampliar a eficiência na 

execução de atividades rotineiras, através do desenvolvimento e da implantação de 

um modelo de gestão com foco na simplificação, racionalização e operação dos 

serviços. 

A mudança de um modelo de gestão funcional para o modelo de 

gerenciamento por processo gera uma quebra paradigma, pois deixa de lado a visão 

individual e passa para a visão do todo, onde os atores envolvidos passam a ter a 

percepção do quanto o trabalho unitário influencia no coletivo e quais as 

consequências para a empresa, caso ele não seja executado de forma adequada. 

As empresas que são estruturadas através da gestão por processos 

focam no cliente final, através do compartilhamento do conhecimento e na divisão de 

responsabilidades. Para que isso seja possível, a gestão por processos facilita a 

aproximação entre as equipes e departamentos e entre diferentes níveis 

hierárquicos, um dos grandes gargalos identificados nas organizações. 

Do ponto de vista administrativo, a estrutura da gestão por processos 

apresenta 12 princípios fundamentais para sua execução. (OSTROFF, 1999, apud 

MONTEIRO, 2006). 
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QUADRO 1 -  Doze princípios fundamentais que caracterizam a abordagem administrativa da gestão 

por processos. 

Princípios Descrição 

Processo de negócio 
Está organizada em torno dos processos-chave multifuncionais, em 
vez de tarefas ou funções. 

Gestão dos processos de 
negócio 

Opera por meio de donos de processos ou gerentes dotados de 
responsabilidade integral sobre os processos-chave. 

 
Faz com que times, não indivíduos, representem o alicerce da 
estrutura organizacional e do seu desempenho; 

Estrutura horizontalizada 

Reduz níveis hierárquicos pela eliminação de trabalhos que não 
agregam valor e pela transferência de responsabilidades gerenciais 
aos operadores de processos, os quais têm completa autonomia de 
decisão sobre suas atividades nos processos como todo; 

Visão sistêmica da 
organização 

Opera de forma integrada com clientes e fornecedores; 

Recursos humanos 

Fortalece as políticas de recursos humanos, disponibilizando 
ferramentas de apoio, desenvolvendo habilidades e motivações, 
além de incentivar o processo de transferência de autoridade aos 
operadores de processos, para que as decisões essenciais à 
performance do grupo sejam tomadas no nível operacional; 

Tecnologia de informação 
Utiliza a tecnologia de informação (T I) como ferramenta auxiliar 
para chegar aos objetivos de performance e promover a entrega da 
proposição de valor ao cliente final; 

Treinamento 
Incentiva o desenvolvimento de múltiplas competências de forma 
que os operadores de processos possam trabalhar produtivamente 
ao longo de áreas multifuncionais; 

Equipes multifuncionais 
Promove a multifuncionalidade, ou seja, a habilidade de pensar 
criativamente e responder com flexibilidade aos novos desafios 
impostos pela organização; 

Análise do processo 
Redesenha as funções de departamentos ou áreas de forma a 
trabalhar em parceria com os grupos de processos; 

Avaliação dos resultados 

Desenvolve métricas para avaliação de objetivos de desempenho 
ao final dos processos, aos quais são direcionadas pela proposição 
de valor ao cliente final, no sentido de medir a satisfação dos 
clientes, empregados e avaliar a contribuição financeira do 
processo como um todo; 

Cultura organizacional 
corporativa 

Promove a construção de uma cultura corporativa transparente, de 
cooperação e colaboração, com foco contínuo no desenvolvimento 
de desempenho e fortalecimento dos valores dos colaboradores, 
promovendo a responsabilidade e o bem-estar na organização. 

Fonte: adaptado de Ostroff (1999, apud MONTEIRO, 2006). 

 

A gestão por processos está atenta aos processos de negócios da 

empresa. Ela ressalta que para ser eficaz é necessária bastante atenção para as 

fases de vida do processo: planejamento da sua utilização, projeto da sua estrutura 

operacional e gerencial, construção, disponibilização, utilização, monitoramento, 

identificação de oportunidades de melhorias e condução de ajustes para efetivar a 

melhoria. Para gerir as fases de vida do processo, a organização precisa 

disponibilizar todos os seus recursos e, por conta disso, o processo de negócio 

torna-se de grande relevância para todos os envolvidos. 

Para Sordi (2012), processo de negócio pode ser definido como “uma 
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série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias 

funções e preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas 

organizacionais, objetivando com isto estruturar uma cadeia de agregação de valor 

ao cliente”. 

Essas diversas áreas organizacionais se complementam e produzem o 

resultado final, aquilo que é percebido pelo cliente. Entender a funcionalidade e a 

importância de cada um é fator chave para a organização. 

QUADRO 2 -  Os sete ativos organizacionais que são intimamente ligados à abordagem da gestão 

por processos. 

Ativo Foco Descrição 

Recursos 
humanos 

Fator humano 
Fator relevante para esta abordagem, pois é através 
do homem que a organização executa suas diretrizes. 

Papéis e 
responsabilidades 

Autonomia 

Os funcionários precisam de autonomia para agir e 
pensar. Para tanto, este modelo sinaliza a 
necessidade de treinamento em diversas áreas, com o 
intuito de criar equipes multifuncionais. As 
responsabilidades são compartilhadas e não 
transferidas. 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura 
horizontalizada 

Como a multifuncionalidade é muito forte neste 
modelo de gestão, a estrutura organizacional 
necessita ser horizontalizada, otimizando todo o fluxo 
organizacional. 

Políticas e regras 
Direcionamento 
das atividades 

Existem processos que devem ser conduzidos ou 
executados por recursos humanos designados para as 
tarefas, não podendo ser interpretados por qualquer 
colaborador da organização. As regras devem ser 
direcionadas e controladas com muito rigor e para se 
obter maior sucesso na sua implementação, 
necessitam de recursos tecnológicos, principalmente 
de tecnologia da informação. 

Tecnologias da 
informação e 
comunicação 

Automação das 
regras e atividades. 

A infraestrutura computacional é ferramenta crucial 
para a comunicação entre as pessoas e para 
integração dos diferentes sistemas de informação 
envolvidos nos processos. É utilizada para 
acompanhamento de desempenho e para formação de 
ambientes colaborativos de trabalho. 

Facilidades Recursos materiais 

São os recursos disponibilizados pelas empresas que 
são utilizados para propiciar o gerenciamento dos 
processos de negócios. São eles: salas de reunião, 
ambientes de trabalhos, máquinas e equipamentos e 
demais recursos empregados pela empresa na sua 
estrutura. 

Conhecimento 
Gestão do 
conhecimento 

A execução dos processos envolve todos os ativos 
organizacionais. Esta execução promove o 
conhecimento organizacional. Este conhecimento 
precisa ser conhecido, capturado e compartilhado 
dentro da organização, com o intuito de melhoramento 
de todos os ativos envolvidos no processo de negócio. 

Fonte: adaptado de Sordi (2012). 

 
2.5 Gestão funcional x gestão por processos 

 

Devido à globalização e à acirrada competitividade no mercado, as 
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empresas começaram a adotar novas práticas de gestão. Conceitos como 

reengenharia, equipes multifuncionais de trabalho, indicadores de desempenho 

foram adotados neste período com o intuito de responder às pressões e mudanças 

no mercado onde estavam inseridas. 

Esses conceitos utilizaram como base outras ciências, principalmente a 

engenharia. As empresas passaram a introduzir os conceitos de processos de 

negócios, na busca de melhorar o gerenciamento de suas atividades. Nesta época, 

as empresas eram rotuladas de duas maneiras: orientadas a processo, quando era 

utilizada a gestão por meio dos processos e baseadas em funções, onde o 

gerenciamento era baseado nas áreas funcionais. 

Segundo Monteiro (2005, apud SORDI, 2012), as principais diferenças 

entre a estrutura funcional e a estrutura por processos podem ser apresentadas da 

seguinte maneira: 

TABELA 1 -  Características diferenciais entre organizações horizontais e verticais. 

 
Fonte: adaptado de Monteiro (2005). 

 

Alterar definitivamente a estrutura de uma empresa não é tarefa fácil, pois 

a mesma está ligada diretamente à cultura organizacional. Algumas poucas 

empresas conseguiram mudar totalmente sua estrutura organizacional funcional 

para estrutura organizacional voltada para os processos de negócios.  
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O que ocorreu, é que, na grande maioria, as empresas criaram uma 

espécie de cruzamento entre as duas abordagens e uma estrutura denominada de 

função-processo, na qual os silos funcionais prevalecem na estrutura, sendo áreas 

suporte aos processos de negócios. A maneira com que a empresa organiza suas 

atividades operacionais e de gestão determina a sua arquitetura de negócios. Dentro 

de cada empresa existem estágios na evolução para a gestão por processos. 

Porém, cada uma tem seu tempo para executar, não tendo um padrão 

estabelecendo como devam se comportar no processo de implementação da gestão 

por processos. 

 
2.6 A implementação da gestão por processos 

 

Existem diversos métodos para implementação da gestão por processos, 

porém, de modo geral, as dimensões organizacionais devem ser consideradas: os 

objetivos e estratégia da empresa, os processos essenciais e fatores críticos de 

sucesso, a escolha do time de implementação, metas e indicadores de desempenho 

e controle e aprendizado. 

A implementação segue os seguintes passos: mapeamento dos 

processos, modelagem dos processos, divulgação da modelagem e implantação da 

modelagem. Para mapear os processos, inicialmente deve-se compreender e 

analisar os processos atuais da empresa, analisando-se a estrutura formal da 

empresa, as características dos negócios e dos clientes. Existem diversas 

ferramentas que auxiliam o gestor a entender sistematicamente seu modelo de 

negócio. 

Para a identificação do posicionamento atual da empresa, no âmbito 

estratégico, pode-se apontar a análise SWOT. Esta é conhecida como “forma de 

análise usada para o mapeamento das condições ambientais externas, no que se 

refere à identificação de potenciais ameaças e oportunidades, e para a avaliação do 

ambiente interno da organização, onde se buscam identificar pontos fortes e fracos”. 

A análise SWOT é base para a elaboração do planejamento estratégico, o resultado 

de sua análise permite a escolha de uma estratégia compatível com o observado. 

Uma das metodologias que podem ser utilizadas para realizar o 

mapeamento é a coleta de informações através de entrevistas e a ferramenta 

frequentemente utilizada é o fluxograma, uma representação simples, porém eficaz 
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para visualizar o modo como o trabalho é realizado. 

Assim que os fluxos dos processos estiverem mapeados, o próximo passo 

será montar o macrofluxo do processo de negócio, pois a partir dele é possível 

visualizar e entender as ligações os diversos fluxos e atividades dos setores 

existentes dentro da organização. É de grande importância que a estratégia 

corporativa esteja alinhada com o nível estratégico da gestão por processo. Os 

processos devem ser montados e alinhados à estratégia, a fim de permitir uma 

resposta coerente e rápida da organização. 

A importância dos processos essenciais na gestão das empresas parte da 

sua identificação e definição, passa pelo aperfeiçoamento de tais processos, pela 

priorização deles na gestão da empresa como um todo e chega até à redefinição da 

estrutura organizacional e do funcionamento da empresa em função dos seus 

processos básicos. 

Outra possibilidade de identificação dos processos importantes para a 

organização é a cadeia de valor. Esta é uma ferramenta que possui utilidade de 

relacionar o desenho dos processos à estratégia. Não somente o conhecimento 

sobre os processos em si é necessário. A administração por processos deve ser 

planejada de forma a considerar a participação de pessoas nesta mudança. 

Segundo Oliveira (2009), “deve-se tentar minimizar o impacto interligando 

todas as partes e atividades da empresa com os envolvidos”. Desta forma, é de 

extrema importância informar a todos os membros da organização sobre quais são 

os planos e as expectativas envolvidas na implementação da gestão por processos. 

Segundo Laurindo e Rotondaro (2011) eles opinam que “uma das formas 

de combater o medo das mudanças das equipes é comunicar claramente o que vai 

acontecer e o que se espera das pessoas”. Em relação ao desempenho e à 

identificação de possibilidades de melhoria, o benchmarking pode ser utilizado 

associado aos indicadores de desempenho para a comparação entre práticas de 

concorrentes e líderes de mercado; busca por melhores práticas que elevem o 

desempenho e comparação entre modelos ou padrões. 

Todas estas ferramentas citadas controlam e promovem o aprendizado na 

organização. Segundo Paim et al (2009), a gestão por processos representa “um 

conjunto articulado de tarefas permanentes para projetar e promover o 

funcionamento e o aprendizado sobre os processos”. Estas tarefas são relacionadas 

a projetar processos de forma a definir e redefinir, possibilitando o melhoramento; 
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gerir os processos no dia a dia assegurando implementação de efetivas mudanças e 

adaptações necessárias e promover constante aprendizado e evolução dos 

processos mediante o constante registro do conhecimento. 

 
2.7 Metodologias de modelagem de processos 

 

São diversas as metodologias de implementação de processos 

existentes. As metodologias consideradas para o presente trabalho são: 

a) Metodologia de desenvolvimento e implantação dos processos 

administrativos proposta por Oliveira (2009) consiste em cinco fases: 

comprometimento, estruturação, análise, desenvolvimento e 

implantação. Estas fases devem ser adaptadas à realidade de cada 

empresa. Esta metodologia é extensa e cobre as diversas dimensões 

que devem ser consideradas para a diminuição de erros e surpresas 

na implementação da gestão por processos. São conjuntos de etapas 

que se preocupam e delineiam a administração de processos total. 

Deve-se considerar a preparação da empresa para a mudança, o foco 

total, os conjuntos de processos de mudanças e a interação dos 

diversos grupos de interesse. 

b) Metodologia de análise de processos: proposta por Valle e Oliveira 

(2011), é o resultado de adaptações e modificações de outra 

metodologia proposta. É constituída de quatro fases: preparando-se 

para análise dos processos, seleção do processo a ser otimizado, 

identificar as melhorias a serem implementadas e implementação do 

processo otimizado. Os autores defendem uma metodologia composta 

por várias etapas até a implementação da gestão por processos. 

Modificaram e adaptaram uma metodologia para criar um roteiro para 

análise de processos. 

c) Metodologia de identificação, análise e melhoria dos processos 

críticos: segundo Laurindo e Rotondaro (2011), “A aplicação da GP 

(gestão por processos) prevê duas etapas operacionais distintas para 

a análise e a melhoria do desempenho dos processos que mais 

impactam para a satisfação dos clientes e dos acionistas de uma 

empresa”. O foco desta metodologia é na melhoria dos fatores críticos 
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de sucesso. Etapas simples para identificação dos processos e 

seleção como forma a agregar valor para o cliente. 

d) Método de gestão por processos: metodologia proposta por Pereira 

Júnior (2010), um modelo fundamentado em diversas metodologias de 

gestão por processo com grande preocupação em ser compatível com 

as características das micro e pequenas empresas. Formado por três 

fases: conhecimento do processo, análise do processo e otimização 

do processo. Este método é baseado no conhecimento das atividades-

chave e melhoria dos processos através do mapeamento e 

observação dos problemas. 

 
2.8 O gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia 
 

Segundo Falconi (1998), o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a 

dia pode ser definido como “as ações e verificações diárias conduzidas para que 

cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações 

conferidas a cada indivíduo e a cada organização”. O objetivo é permitir a gestão 

visual dos processos, garantir os resultados conforme as expectativas dos seus 

clientes, evitar ações emergenciais (apagar incêndios), solucionar problemas na 

fonte, melhorar a comunicação entre colaboradores, clientes e fornecedores, criar 

um processo sustentável e focar na melhoria contínua. 

Segundo Falconi (1998), o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a 

dia é centrado: 

a) Na perfeita definição da autoridade e responsabilidade de cada 

pessoa; 

b) Na padronização dos processos e do trabalho; 

c) No monitoramento dos resultados desses processos e sua 

comparação com as metas; 

d) Na ação corretiva no processo a partir dos desvios encontrados nos 

resultados quando comparados com as metas; 

e) Num ambiente de trabalho agradável e na máxima utilização do 

potencial mental das pessoas (através do programa de sugestões) e 

f) Na busca contínua da perfeição. 

A gestão da rotina acontece através da definição de indicadores que por 

sua vez possuem metas de condições ideais de trabalho. O acompanhamento diário 
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dessas metas permite ao gestor tomar ações corretivas sempre que a meta não for 

alcançada. 

O gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia é composto por etapas 

e ferramentas que dirigem as melhorias nos indicadores de segurança, qualidade, 

entrega e custo de cada área. O método utilizado para a realização do 

gerenciamento diário é o PDCA, que contempla quatro etapas distintas: planejar, 

desempenhar, checar e atuar. 

O ciclo PDCA de melhorias consiste numa sequência de procedimentos 

lógicos, baseado em fatos e dados, que objetiva localizar a causa fundamental de 

um problema para posteriormente eliminá-lo. O ciclo é formado por quatro estágios 

que devem girar constantemente. Os quatro estágios são classificados em: planejar, 

executar, verificar e agir, o conhecido PDCA, originado do inglês: plan, do, check e 

action. O PDCA é chamado de método de controle de processo ou método para 

controle estatístico de processos (CEP). 

Planejar (P): essa é a fase onde se escolhe, através de fatos e dados, um 

problema e se reconhece a sua importância. Deve-se elaborar o histórico do 

problema apresentando a frequência e a forma de ocorrência, mostrando perdas 

atuais e ganhos viáveis, priorizando as causas e estabelecendo metas. Por fim, 

traçam-se as estratégias de ação e o grupo responsável pelas ações, determinando 

os itens de controle e os itens de verificação dos diversos níveis. 

Executar (D): na segunda etapa do ciclo, tomam-se as ações planejadas 

no passo anterior; neste momento ocorre o treinamento das pessoas envolvidas na 

execução do plano de ação e a execução propriamente dita com o registro dos 

resultados, bons ou ruins, juntamente com as datas que ocorreram. 

Checar/verificar (C): essa é a atividade onde se comparam os resultados 

obtidos para verificar se o problema continua ou não. Caso o problema continue, 

volta-se ao primeiro estágio. Se o problema foi solucionado, passa-se para a última 

etapa. Agir (A): nesse último estágio ocorre a elaboração ou alteração do 

procedimento operacional e a comunicação da sua existência seguida de reuniões e 

palestras que promovam a educação e o treinamento dos funcionários ligados ao 

processo. Por fim estabelece-se um sistema de verificação para acompanhar o 

cumprimento da utilização do novo padrão. 

Segundo Imai (1994), o PDCA é compreendido como um processo 

através dos quais novos padrões são fixados apenas para serem desafiados, 
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revisados e substituídos por padrões mais novos e melhores.  

 

FIGURA 1 -  Círculo PDCA 

 
Fonte: Diagrama Consultoria (2013) 

 

As ferramentas de priorização para a solução de problemas, como padrão 

do gerenciamento diário, podem ser: a tempestade de ideias, 5 porquês, 5W2H, 

GUT, gráfico de Pareto, análise de falhas e diagrama de causa e efeito. Através 

dessas ferramentas, as causas dos problemas são encontradas permitindo sua 

devida tratativa na busca de sua eliminação. 

O brainstorming (tempestade de ideias) é uma técnica que visa ajudar os 

participantes a vencer suas limitações em termos de inovação e criatividade com a 

expressão de ideias. Estas ideias são geralmente relacionadas com as causas ou 

soluções de um problema, ou, ainda, direcionadas para a criação/ inovação de 

produtos. 

Essa ferramenta consiste em se estimular e coletar ideias dos 

participantes da reunião, um por vez e continuadamente, sem nenhuma 

preocupação crítica, até que se esgotem todas as possibilidades. Sua sistemática de 

aplicação é: 

a) Explicar o que se quer alcançar; 
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b) Por vez deixar cada pessoa colocar a sua sugestão, até que ninguém 

tenha mais ideia/sugestões. Todos devem falar (usar as quatro regras 

de ouro); 

c) Anotar todas as ideais/ sugestões; 

d) Por votação selecionar entre 30% e 50% das ideais/sugestões para 

colocar no plano de ação (todos devem votar em 2 ou 3 ideias/ 

sugestões); 

e) A sessão de brainstorming demora de 30 a 60 minutos. 

Para que o brainstorming seja realizado com sucesso é necessário: 

respeitar as sugestões; elas não devem ser criticadas e sim encorajadas, ou seja, é 

melhor a quantidade à qualidade e não se deve respeitar a propriedade intelectual. O 

gráfico de Pareto consiste em organizar dados por grau de importância, 

determinando as prioridades para a resolução de problemas. Ele é um gráfico usado 

para classificar causas (por ordem de frequência), que podem ser defeitos ou não. 

Para analisar um gráfico de Pareto é preciso: listar os elementos que 

influenciam no problema; medir a influência de cada elemento; ordenar a frequência 

de ocorrência de cada elemento; construir a distribuição acumulada e interpretar o 

gráfico e priorizar a ação sobre os problemas. 

Para analisar as falhas, pode ser utilizada a ferramenta diagrama de 

Ishikawa, que tem este nome em homenagem ao criador da ferramenta e de 

Espinha de Peixe, por causa de sua aparência. Essa ferramenta é utilizada para 

apresentar a relação entre um resultado de um processo e os seus fatores, ou seja, 

a relação entre o efeito e suas causas, que por razões técnicas possam afetar o 

resultado considerado. Além disso, serve como guia para a identificação da causa 

fundamental e a determinação das ações. 

Para elaborar um diagrama de causa e efeito é preciso seguir alguns 

passos: 

a) Determinação/identificação do problema/efeito a ser estudado; 

b) Relato e registro das possíveis causas no diagrama; 

c) Construir o diagrama agrupando as causas em mão de obra, máquina, 

método, matéria-prima, medida e meio ambiente; 

d) Análise e identificação das verdadeiras causas; 

e) Correção do problema. 

A matriz GUT é outra ferramenta de suporte à gestão. Sua sigla GUT 
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significa gravidade, urgência e tendência. São parâmetros tomados para se 

estabelecer prioridades na eliminação de problemas, especialmente se forem vários 

e relacionados entre si. Cada parâmetro se divide em três níveis demonstrados na 

TABELA 2 -  Tabela de Análise GUT 

GRAVIDADE – G URGÊNCIA – U TENDÊNCIA – T 

Os prejuízos ou as dificuldades 
são extremamente graves 

É necessária uma ação 
imediata 

Se nada for feito, a situação irá 
piorar rapidamente. 

Grave O mais cedo possível Vai piorar em médio prazo 

Sem gravidade Não tem pressa 
Não vai piorar e pode até 
melhorar 

Fonte: Própria Autora (2014) 

 

Depois de encontradas as causas e feita a devida priorização, passa-se à 

realização e execução das ações, sendo utilizada a metodologia conhecida como 

5W2H. Esta ferramenta auxilia no acompanhamento e execução das ações 

evitando-se possíveis desvios durante o processo de melhoria. 

Para atingir um objetivo, uma meta, é necessário que a empresa faça algo 

no intuito de realizar uma ou geralmente várias ações. E, exceto nos casos de 

urgência máxima, é preciso definir uma data para concluir, um prazo. Como para ir a 

qualquer lugar desconhecido é necessário saber qual o caminho a seguir, para 

chegar a um objetivo também é necessária uma orientação, que para as empresas é 

um plano, o plano de ação. 

Este documento do plano de ação servirá para o gestor do processo 

coordenar, manter e controlar as ações que deverão ser tomadas dentro de um 

prazo, em direção ao objetivo estipulado para o plano de ação. O plano de ação 

favorece o planejamento para a solução de determinado problema ou meta que se 

deseja alcançar.  

Quanto maior a quantidade de ações e pessoas envolvidas, mais se faz 

necessário e importante ter um plano de ação. E, quanto melhor estruturado for este 

plano de ação, maior a garantia de atingir a meta. Em importantes projetos, missões, 

empreendimentos, um bom plano de ação é indispensável para gerir os resultados. 

De acordo com Falconi (2004), “os planos de ação colocam o 

gerenciamento em movimento”. Esta ferramenta viabiliza a ação concreta no 

gerenciamento, delegando responsabilidades para todos os envolvidos no plano. 

Para Falconi (2004), “a maioria dos planos de ação fica ao nível da 

unidade gerencial básica (UGB)”, mesmo porque neste nível trabalham mais de 98% 
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das pessoas de uma organização. O planejamento pode ser muito bem executado, 

desde que o responsável direto por ele tenha todos os itens de controle 

estabelecidos, os dados levantados da situação atual e os principais problemas 

muito bem conhecidos. 

Para que o plano de ação possa ser bem compreendido, deve ser 

elaborado para cada causa prioritária eleita na etapa anterior. Ou seja, existirão 

várias medidas para cada causa apontada, beneficiando o controle. Logo que se 

identificam as causas mais urgentes ou prioritárias, são determinadas as ações que 

deverão eliminar ou reduzir drasticamente as anomalias. 

A criação do plano de ação deve ser realizada pelos envolvidos com as 

anomalias e por pessoas que tenham visão sistêmica da organização. As ações 

determinadas por este grupo de pessoas deverão ser preferencialmente as de 

menores custos, simples e eficazes. 

Alguns pontos devem ser considerados por quem está determinando as 

ações. É necessário que o grupo que determinou as ações focalize seus esforços 

para exterminar as causas e não os efeitos; pois muitas vezes se atua no efeito, o 

que se chama de apagar incêndio e não se elimina o que de fato causa esta 

anomalia. 

Outro ponto importante é o que deve ser considerado e avaliado, quais 

impactos as ações decididas podem causar, já estabelecendo medidas de reversão 

para esta situação. E outro fator relevante é que devem ser consideradas todas as 

propostas de ações para só então se decidir quais as melhores e mais viáveis para a 

execução. 

Após o estabelecimento das ações pelos responsáveis ou envolvidos pelo 

processo analisado, é o momento de fato de se construir o plano de ação. A 

metodologia mais indicada para a construção de um plano de ação é a 5W2H. Esta 

metodologia deverá estruturar a execução das ações estabelecidas anteriormente 

pelos responsáveis ou envolvidos pelo processo analisado. 

As ferramentas citadas acima servem para apresentar de forma clara e 

objetiva a maneira com que as ações foram realizadas. Elas devem ser 

disponibilizadas em local visível, de preferência nos quadros de gestão à vista, para 

serem analisadas por qualquer pessoa que tenha interesse em saber como está 

determinada a área. 

O plano de ação pode ser vinculado a outras ferramentas de gestão 
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(cronogramas, fluxos de trabalho, gráficos) conforme a necessidade da organização. 

Após a elaboração do plano de ação, encerra-se a etapa do PLAN do ciclo PDCA, 

pois o plano de ação nada mais é que o planejamento da execução de ações 

preestabelecidas por um grupo de pessoas que visam maior eficácia no seu dia a 

dia. 

O plano de ação é acima de tudo um conceito. Um plano de ação ajuda 

na tomada de decisões rápidas e eficazes. Há ocasiões em que um plano de ação 

muito simples é viável, porém, em outros casos, é necessária a criação de um 

documento para fins de arquivamento, reflexão e principalmente comunicação 

eficiente e visual com outras pessoas envolvidas. 

 
2.9 Metodologia da mudança 
 

Para que as empresas se mantenham no mercado é necessário 

acompanhar o seu ritmo acelerado; para tanto, é necessário se utilizar as melhores 

práticas de gestão com o objetivo de atingir as metas impostas pela alta gerência. 

Para controlar todas as mudanças que precisam acontecer dentro das 

organizações, o papel do líder é indispensável, pois grandes mudanças precisam do 

envolvimento de todas as partes, principalmente de forma vertical, de cima para 

baixo. O gerente ou líder terá o papel de conduzir seus colaboradores para as 

mudanças necessárias, demonstrando a eles a necessidade de tais mudanças. Vale 

ressaltar que para que as mudanças ocorram dentro do previsto dois fatores são 

decisivos: a liderança, já citada neste parágrafo e a educação e treinamento dos 

envolvidos, pois através do conhecimento adquirido se agrega mais valor ao 

processo. 

Segundo Falconi (1998), o líder deve conduzir as mudanças da seguinte 

maneira: 

a) Primeiro dando conhecimento do tema ao seu pessoal (educação); 

b) Depois, ensinando ao seu pessoal a aplicar este conhecimento, 

homem a homem, no local de trabalho (treinamento), imediatamente. 

Ensinando-os como deve ser feito, pessoalmente; 

c) Em seguida, deixando o seu pessoal fazer, porém, acompanhando no 

início; 

d) E por último elogiando seu pessoal pelo bom resultado. 

 

http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/como-organizar-e-arquivar-documentos-gerados-na-empresa/
http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/
http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/a-importancia-do-feedback-para-a-comunicacao-e-a-produtividade/
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O bom líder conhece mais profundamente a realidade da empresa e 

entende que as mudanças são necessárias para a sobrevivência das empresas. O 

início do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia acontece através do 

mapeamento dos processos de negócio. O mapeamento inclui todos os passos de 

um processo, que são necessários para completar um produto ou serviço. O 

mapeamento dos processos de negócio é um método que demonstra, visualmente, 

os fluxos de materiais e informações que ajudam a completar aquele produto ou 

serviço. 

Para a gestão diária das atividades de cada área é de vital importância 

que se tenha o máximo de informações sobre os processos, fornecedores, clientes e 

produtos; quanto maior conhecimento, melhor é a gestão. Cada processo deve ser 

mapeado, partindo-se dos macroprocessos de cada área. Em seguida, cada 

atividade deve ser desdobrada segundo os processos específicos. O próximo passo 

é a indicação dos itens de controle relativos ao processo e são os que devem ser 

atendidos para que o processo seja considerado dentro dos padrões. 

O gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia explica que processo 

é um conjunto de causas (meios) com o objetivo de produzir um efeito (um produto 

ou serviço) específico; os fornecedores são aqueles que abastecem o nosso 

processo com os insumos necessários, podendo ser internos ou externos e os 

produtos são o resultado obtido na conclusão do processo, bens físicos ou serviços, 

com determinadas características que satisfazem as necessidades dos clientes e o 

cliente é todo aquele que direta ou indiretamente é afetado pelo produto ou serviço 

(resultado de um processo), podendo ser interno ou externo. 

Portanto, para gerenciar todas estas variáveis é necessário que a 

empresa as conheça e saiba lidar com todas de tal forma a manter a sua 

permanência no mercado. 

 

2.10 Padronização dos processos 
 

Padronizar é deixar documentado como a empresa alcança seus 

resultados através da execução de suas atividades. É preservar a tecnologia, o 

conhecimento e, até mesmo, a história da empresa. É tornar cada processo 

previsível e, consequentemente, ter uma menor variação nos resultados da 

organização. 
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A padronização deve ser vista dentro das organizações como algo que 

trará benefícios para todos: diretores, executantes, fornecedores e clientes. Hoje, 

com a complexidade dos processos produtivos e gerenciais, mais do que nunca é 

necessário registrar de forma organizada (em meio físico ou eletrônico) a maneira de 

se trabalhar e introduzir formalmente o treinamento no trabalho. 

O objetivo de padronizar é minimizar a ocorrência de desvios na 

execução de tarefas fundamentais para o funcionamento correto do processo. Ou 

seja, um procedimento coerente garante que as ações tomadas para proporcionar a 

qualidade e segurança sejam as mesmas, de um turno para outro, de um dia para o 

outro. A padronização aumenta a previsibilidade de seus resultados (produtividade), 

minimizando as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias, 

independente de falta, ausência parcial ou férias de um funcionário. 

Segundo Falconi (1998), “o padrão é o instrumento básico do 

gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia”. Ele indica o procedimento para a 

execução do trabalho, de tal maneira que cada um tenha condições de assumir a 

responsabilidade do seu trabalho. O padrão é o próprio planejamento do trabalho a 

ser executado pelo indivíduo. 

Para se atingir metas de melhorias, é necessário estabelecer novos 

padrões ou modificar os padrões existentes. Assim, se realiza a melhoria e a 

manutenção da qualidade. O macroprocesso ou fluxograma é uma ferramenta que 

auxilia na gestão visual. No gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, ele é 

usado com dois objetivos: garantir a qualidade e aumentar a produtividade. O 

macroprocesso ou fluxograma é o início da padronização. Pode-se fazer o desenho 

do macroprocesso ou fluxograma sob sua autoridade e responsabilidade, 

explicitando os vários processos e itens de controle. 

No macroprocesso se descreve quais são as entradas e saídas, as 

atividades de cada etapa do macroprocesso, os controles necessários para garantir 

o resultado esperado e quais os documentos relacionados, como, por exemplo, os 

procedimentos operacionais. O objetivo de mapear todos os processos é permitir 

que a empresa tenha o domínio dos fatores que influenciam no resultado final, 

garantindo, assim, o atingimento das expectativas de quem receberá o produto ou 

serviço final, sejam os clientes ou outras partes interessadas. 

Após mapear o macroprocesso, devem-se identificar as tarefas e 

atividades críticas. Entende-se por tarefas e atividades críticas as que se em algum 
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momento sofrerem um pequeno erro afetarão fortemente as características de 

segurança (S), qualidade (Q), entrega (E) e custo (C) do produto final, ou seja, 

atividades que são fundamentais quanto ao resultado do processo. Logo, a 

priorização deve levar em conta as características que mais insatisfação trazem aos 

clientes do processo. 

Após a identificação das tarefas críticas, é necessário verificar como está 

o entendimento e a compreensão dos colaboradores diante destas. Este 

entendimento é complementado pela descrição detalhada, ou seja, um passo a 

passo destas tarefas na forma de documentos. É importante frisar que o objetivo é 

tornar mais uniforme a execução do trabalho e, também, minimizar a ocorrência de 

desvios. 

O procedimento operacional padrão é o documento que relaciona o que 

deve ser realizado em cada tarefa indicando como o trabalho deve ser realizado. 

Estes padrões buscam garantir que a tarefa seja realizada dentro dos padrões de 

processo, seguindo o fluxo do produto e de operação, seguindo a forma certa de 

execução das ações pelos operadores. 

A padronização dos processos é útil tanto nos setores administrativos 

quanto nas áreas produtivas e deve começar com os processos críticos. Os 

processos críticos são aqueles fundamentais à definição das características dos 

Indicadores. O padrão deve ser: direcionado aos usuários; ser o mais simples 

possível, possível de ser cumprido, baseado na prática e experiência e atender a 

todas as necessidades do trabalho. A ferramenta PDCA pode ser utilizada no 

processo de padronização, conforme apresentado na tabela abaixo. 
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TABELA 3 -  PDCA de Padronização de processos 

 O Que Como Quem 

P 
Análise 
Documentação 

Rever padronização. Alinhar os procedimentos por 
processo/fluxo, priorizar para então revisar ou padronizar 
(priorizar por fluxo ou por indicador = segurança, 
qualidade, entrega e custo); reunir toda a documentação 
existente para análise; organizar os documentos; analisar 
a necessidade do documento e verificar se o processo 
crítico está padronizado; Existe um controle para checar 
o resultado do processo crítico; 

Área ou 
Coordenação 

D 

Elaboração do 
padrão 

Elaborar/revisar procedimentos. Consultar especialistas 
no assunto e principalmente os operadores/usuários; 
consensar e registrar no sistema gestor web. 

Supervisor/ 
Instrutor 
Operacional/ 
Operador 

Educar / Treinar 

Educar e treinar. (Momento importante da padronização, 
sendo o início, deve-se fazê-lo o mais eficaz possível). 
Portanto, o instrutor deve ter conhecimento e habilidade 
no trato com as pessoas. 

Instrutor 

C 
Verificação/ 
Auditoria 

Checar diária e/ou mensalmente o resultado dos 
padrões). O padrão está sendo cumprido? (Auditoria de 
processo; o resultado do indicador é consistente? (Se o 
resultado do indicador está mantido o padrão é 
consistente). 

Coordenação/ 
Supervisão 

A Melhoria 

Com os resultados garantidos em um determinado 
processo/fluxo, busca-se a melhoria destes resultados ou 
até mesmo a mudança de metas. Estas melhorias são 
conseguidas através da identificação das causas que 
condicionam este processo/fluxo e são obtidas de duas 
formas: 1ª com investimento e 2ª sem investimento 

Coordenação/ 
Supervisor 

Fonte: Diagrama Consultoria (2013) 

 

Mais importante que iniciar a padronização, é a definição da sistemática 

da implementação e sustentação da padronização, caso contrário, os objetivos 

citados acima não serão alcançados e, consequentemente, não haverá melhoria. 

 
2.11 Treinamento 

 

Com a padronização concluída, é necessário treinar as pessoas sobre as 

novas formas de execução das tarefas. É através da educação e do treinamento que 

as pessoas compreendem o seu trabalho e o seu papel dentro da organização. É 

somente através do treinamento que as pessoas adquirem a habilidade necessária 

para o seu desempenho. O treinamento tem como base o padrão. As pessoas são 

treinadas para cumprir o que estabelece o padrão. Nos padrões estão as 

informações que devem ser compreendidas pelos executantes. O treinamento é 

então o meio utilizado para atender a este objetivo. 

Treinamento é também um processo e como tal deve ser controlado pelo 

método PDCA. Precisa ser planejado, executado, verificado e corrigido, se 

necessário. Se o treinamento não for medido, o seu resultado não poderá ser 
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avaliado e consequentemente o processo não poderá ser delegado, pois não há 

certeza de que o subordinado esteja capacitado a controlá-lo ou gerenciá-lo. 

Deve-se ter sempre em mente que o padrão é a base para o domínio da 

rotina diária. Através dele são mensuradas as anomalias. Isso deve ser repassado 

para a equipe operacional, explicitando a importância do relato das anomalias. A 

equipe executora deve compreender a sua importância, pois é ela que cumpre os 

procedimentos operacionais padrão. 

Deve-se ter sempre em mente que o padrão é a base para o domínio da 

rotina diária. Por ser a padronização uma função gerencial, o treinamento deve ser 

conduzido pelos supervisores e/ou instrutores operacionais, ressaltando-se que a 

responsabilidade é do supervisor imediato, embora a ação propriamente dita possa 

ter apoio de técnicos e ou especialistas e deve ser realizada na elaboração ou 

revisão de um documento. 

 

2.12 Definindo metas e indicadores 
 

Para haver um bom gerenciamento é necessário que os gestores 

busquem as causas, as impossibilidades de se atingir uma meta, estabelecer 

medidas corretivas e preventivas, montar planos de ação, atuar e padronizar a 

melhoria em caso de sucesso. O passo seguinte do gerenciamento da rotina do 

trabalho do dia a dia é a definição de metas e indicadores. Definido e padronizado o 

processo ou produto crítico, pode ser criado o indicador e as metas referentes aos 

pontos de controle exigidos. 

Pontos de controle são os parâmetros necessários que devem ser 

observados para que o produto ou processo seja considerado de qualidade e que 

atendam às necessidades do cliente. O conceito de indicadores está sempre 

associado à ideia de metas a serem alcançadas. Existem dois tipos de indicadores: 

de resultado e de processo. 

Os indicadores de resultados são índices numéricos que medem o 

resultado do processo e a satisfação dos clientes com relação ao seu produto. 

Quando uma empresa não possui indicadores de resultados, ela não está 

gerenciada de forma correta, ou seja, se a empresa não roda o PDCA em seu 

processo é porque não tem como (C) checar se o (D) realizado está ocorrendo 

conforme o (P) planejado, o que significa que não se efetuam (A) ações corretivas. 
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Como já foi dito anteriormente, o ciclo PDCA é a ferramenta base do 

gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Desta forma, para os indicadores, 

o P (PLAN) - planejar através da definição de metas para os Indicadores e de 

métodos (padrões) para alcançá-los; o D (do) - executar o método (padrão) definido; 

o C (check) - checar se o comportamento dos indicadores está de acordo com o 

planejado e o A (action) - ações corretivas, de forma a atingir a meta 

predeterminada. 

Já os indicadores de processos são índices numéricos estabelecidos para 

acompanhamento do processo para garantir o resultado. É um indicador que será 

estabelecido para o gerenciamento das etapas de um processo. É necessário um 

período de carência para coleta de dados, consolidação e análise da evolução de 

cada indicador. É importante coletar dados com um objetivo muito bem definido. 

Caso contrário, estes não terão credibilidade e utilidade. 

Os indicadores e as metas podem ter como origem: de diretrizes da alta 

administração; resultados do melhor concorrente (benchmarking); de negociação 

entre gerentes; de necessidade de melhoria e de critérios técnicos. Os indicadores 

são acompanhados periodicamente através de gráficos padronizados, onde constam 

indicações da meta a ser atingida pelo indicador, indicando qual é a melhor condição 

de trabalho, a área de origem, a base de cálculo, data, responsável e a frequência 

de verificação. 

Com o estabelecimento de indicadores de processo, é possível identificar 

imediatamente, através da análise de dados coletados no decorrer do processo, qual 

a principal causa de um problema e garantir o resultado e a satisfação do cliente. 

Devem-se medir somente indicadores sobre os quais se tenha possibilidade de ação 

e, preferencialmente, sobre características importantes do produto ou processo, 

evitando-se assim a medição de indicadores pouco relevantes ou desnecessários. 

Os indicadores criados a partir das atividades que agregam valor 

permitem monitorar constantemente os resultados individuais e globais do fluxo de 

valor de cada um dos processos. Consequentemente, os desperdícios podem ser 

identificados e eliminados. 

 



34 

2.13 Sistema de gestão à vista 
 

O sistema de gestão à vista é uma importante ferramenta a ser utilizada 

como integração das pessoas, possibilitando o envolvimento de todos nos 

resultados. O sistema de gestão à vista é uma ferramenta de comunicação visual 

que pode ser observada por qualquer um que trabalha em uma determinada área, 

qualquer um que esteja de passagem por esta área e para qualquer um que possa 

visualizá-la, promovendo a integração de toda a empresa. As informações devem 

ficar expostas em locais de fácil acesso, para se ler e entender e devem ser de fácil 

entendimento. 

A sistemática da ferramenta consiste em ser disponibilizado em cada área 

um quadro onde possam ser afixados os gráficos e planilhas de controle para 

acompanhamento dos indicadores de qualidade, segurança, entrega e custo, bem 

como o plano de ação para indicadores fora da meta e as ferramentas utilizadas 

para a correção das anomalias. Este será o quadro de gestão à vista da área. As 

informações podem ser apresentadas de várias formas: gráficos, tabelas, meio 

eletrônico. Podem-se citar abaixo algumas ferramentas de gestão que poderão ser 

disponibilizadas nos quadros de gestão à vista. 

 
2.14 Mapa de acompanhamento 

 

O mapa de acompanhamento tem como finalidade demonstrar que os 

envolvidos realizem o acompanhamento periódico do quadro. Podem existir dois 

modelos de mapa, um para a área administrativa e outro para a produtiva. Este 

mapa é verificado pela equipe de auditores, onde devem constar as assinaturas dos 

responsáveis. 

 

Indicadores 

 

Atendendo à gestão visual, os indicadores devem estar visíveis no 

quadro, no modelo padrão estabelecido pela empresa e com sinalizadores coloridos 

nas cores verde (para situação de atingimento de metas) ou vermelho (para situação 

de não atingimento das metas), ou seja, indicando a sua situação. Para cada 

indicador fora da meta é necessário haver um plano de ação e as ferramentas 

correspondentes. 
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Planos de ação 

 

O plano de ação é uma ferramenta fundamental para se organizar todas 

as ações necessárias para o atingimento das metas estabelecidas. Quando o 

indicador estiver fora da meta, devem ser desenvolvidos planos de ação. O objetivo 

desta medida é que sejam corrigidos os desvios para que o indicador atinja sua 

meta. Nas empresas, normalmente existem formulários padrões para a elaboração 

de planos de ação. Estes formulários podem ser eletrônicos ou podem ser 

preenchidos manualmente, devendo ser colocados também no quadro de gestão à 

vista. 

Em situações que ocorrem anomalias, as ferramentas de priorização na 

solução de problemas são utilizadas como apoio aos gestores na tomada de 

decisão. Essas ferramentas de priorização auxiliam na identificação das causas 

principais dos problemas, possibilitando aos gestores maior assertividade na 

resolução dos problemas. 

Dentre as ferramentas conhecidas, as mais utilizadas são: a estratificação 

através do gráfico de Pareto, o modelo de plano de ação 5W2H, diagrama de causa 

e efeito e os cinco (5) porquês. Estas ferramentas quando utilizadas precisam ser 

disponibilizadas no quadro de gestão à vista, para que todos tenham acesso às 

práticas de gestão. 

Na visão do gerenciamento diário, quando é identificado um problema, 

deve-se primeiramente buscar as causas para que sejam eliminadas. As empresas 

devem adotar algumas ferramentas que auxiliem na priorização das causas e na 

solução dos problemas. Independentemente da ferramenta adotada, o PDCA deve 

ser rodado segundo a sistemática do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a 

dia. 
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FIGURA 2 -  PDCA para a solução de problemas 

 
Fonte: Diagrama Consultoria (2013) 

 

Para que o PDCA seja eficaz, é crucial o envolvimento dos líderes. Os 

líderes devem se especializar na solução de problemas no momento certo, 

eliminando a causa raiz para evitar desperdícios e reincidências. Seus esforços 

devem estar sempre focados na melhoria contínua. 
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FIGURA 3 -  Fluxo geral GRD 

 
Fonte: Diagrama Consultoria (2013) 

 

A figura ilustra a sistemática do gerenciamento diário, contemplando todas 

as suas etapas. Esta figura serve como uma referência visual, já que um dos 

objetivos do gerenciamento diário é a gestão visual dos processos, para a 

elaboração, análise e manutenção das atividades de gestão para a sua área. É 

muito importante tê-la sempre por perto, principalmente no início do seu processo de 

implantação do gerenciamento da rotina, para assegurar que cada etapa seja 

realizada. 

 

2.15 Auditorias de processo 
 

A busca pela melhoria em um processo sugere várias possibilidades em 

termos de métodos, ferramentas e conceitos de gestão da qualidade. Entre estes, 

deve-se destacar o papel da auditoria de processo, que se apresenta como uma 

ferramenta efetiva para a prevenção e correção de falhas em processos produtivos, 

fornecendo elementos para a sua melhoria contínua. 
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Auditoria consiste na realização de uma avaliação reconhecida 

oficialmente e sistematizada, com a finalidade de assegurar que o processo 

(sistema, programa, produto, ou serviço) atenda todas as características, critérios e 

parâmetros exigidos. As auditorias de processo focam na identificação de não 

conformidades em relação às especificações do processo, procedimentos de 

trabalho e em relação a diversas outras exigências relacionadas ao processo 

produtivo. Ao focar nas falhas do processo, é possível evitar que estas levem a uma 

futura falha no produto. 

Normalmente, para realizar uma auditoria de processos deve-se atentar 

se a empresa possui em sua estrutura documentação que demonstre os padrões de 

realização das auditorias de processo. Caso a empresa não possua padrões 

definidos de auditoria, é necessário criar, pois caso o contrário ficará mais complexo 

e demorado tabular os dados coletados através das avaliações realizadas, pois as 

mesmas terão critérios diferentes de análise e percepção. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 Metodologia da pesquisa 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos utilizados para a 

realização desta pesquisa e como foi feita a coleta de dados. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003), “O método científico é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” 

Para alcançar os resultados esperados, realizou-se um estudo de caso 

com o objetivo de atender à pergunta de partida. 

 
3.2 Natureza da pesquisa 

 

O presente trabalho adotou como natureza da pesquisa o modelo 

qualiquantitativo. 

 
3.3 Tipologia da pesquisa 

 

Segundo Vergara (2000), existem dois critérios para os tipos de pesquisa: 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser de 

natureza exploratória. Quanto aos meios, utilizou-se o estudo de caso e ex post 

facto. Conforme Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa de campo é “aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta”. 

A pesquisa de campo foi realizada no período correspondente ao segundo 

semestre de 2013, no mês de abril de 2014, com os colaboradores da área de 

crédito e cobrança do jornal Diário do Nordeste. A coleta de dados e a observação 

dos fatos e dos processos deram-se através do estudo de caso no setor de crédito e 

cobrança do jornal Diário do Nordeste. 

A metodologia do estudo de caso é o estudo aprofundado de um objeto, 

na busca de permitir o seu conhecimento de forma mais abrangente. Torna-se 

adequado para explorar situações da vida real e explicar variáveis. Já a investigação 

ex post facto trata-se de uma investigação sistemática e empírica, onde o 

pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes. A tradução 
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literal é a partir do fato passado, que significa dizer que o estudo foi feito após as 

variações nas variáveis ocorridas no objeto de estudo. 

Apesar da semelhança com a pesquisa experimental, há uma diferença 

fundamental entre as duas: é que na ex post facto, como o pesquisador não possui 

controle sobre a variável independente, pois os fatos já ocorreram, acontece uma 

previsibilidade sobre estes. Desta forma, por meio do estudo de caso e das 

tipologias apresentadas, pôde-se identificar se a implantação do sistema de 

gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia influenciou nos resultados do setor 

de crédito e cobrança do jornal Diário do Nordeste. 

 
3.4 Objeto de estudo 

 

O estudo de caso da presente pesquisa baseia-se no jornal Diário do 

Nordeste e tem como delimitação de estudo o setor de crédito e cobrança. Esta 

empresa está localizada na avenida Desembargador Moreira, número 2430, bairro 

Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A empresa 

pertence ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, do grupo Edson Queiroz. Está 

dividida em áreas: comercial, financeira, relacionamento, industrial e editorial. A área 

foco desta pesquisa é a área financeira, especificamente o setor de crédito e 

cobrança. 

Foi fundada em 19 de dezembro 1981, pelo empresário Edson Queiroz. A 

empresa tem como missão prover informação com independência, imparcialidade e 

respeito pelos princípios éticos, contribuindo para a formação da cidadania, com 

sustentabilidade e um instrumento de defesa dos valores democráticos. 

 A empresa oferece aos seus clientes o jornal em duas versões: impresso 

ou digital. Através de seus cadernos, o leitor fica informado com notícias e 

acontecimentos sobre esportes, política, segurança, entretenimento e demais áreas 

de interesse da população. O caderno dos classificados promove uma intermediação 

entre clientes e vendedores, pois através do anúncio publicado nele é possível 

realizar transações comerciais de compra e venda de bens e serviços. 

Para tanto, manter toda esta estrutura funcionando de forma saudável 

torna-se necessário garantir o recebimento dos valores financeiros, com o intuito de 

rentabilizar o negócio e manter a sobrevivência da empresa no mercado em que 

atua. O setor de crédito e cobrança do jornal Diário do Nordeste tem como objetivo 
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avaliar o risco de crédito do cliente e recuperar ativos, buscando a maximização da 

lucratividade do negócio. Possui na sua estrutura 29 colaboradores e está dividido 

em: cobrança ativa, atendimento ao cliente, análise de crédito e auditoria de vendas. 

Através da cobrança ativa é realizada a tentativa de reversão dos valores 

inadimplentes, ou seja, está centrada na saída do processo de vendas. A execução 

deste serviço é realizada por uma equipe de nove pessoas. A análise de crédito 

verifica do ponto de vista do cliente quais os riscos que ele oferece para a empresa. 

Esta análise baseia-se em critérios de perfil de clientes, conforme a política interna 

de crédito e cobrança. Este processo do setor de crédito e cobrança está focado na 

entrada do processo de vendas. 

O atendimento ao cliente busca entender quais as suas necessidades, ou 

seja, através do contato telefônico verifica-se a satisfação ou não. Este processo 

permite uma visão clara de como está a percepção do cliente em relação ao 

produto. E, por fim, a auditoria de vendas funciona como meio de medição da 

eficiência da área comercial. Avalia a aderência dos vendedores aos processos 

internos e foi criada para adicionar valor às operações comerciais e financeiras. 

 
3.5 Universo e população-alvo 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2001) amostra é “uma porção ou parcela, 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”. O universo deste estudo é constituído por 40 (quarenta) colaboradores do 

jornal Diário do Nordeste. Para tanto, a população-alvo da pesquisa são 29 

colaboradores do próprio setor de crédito e cobrança, 2 da gerência financeira, 4 da 

área comercial e 5 da área de tecnologia da informação. 

Todos os colaboradores que tinham envolvimento direto com a área de 

crédito e cobrança do jornal foram avaliados. Desta forma, pode-se concluir que o 

percentual realizado no caso foi 100% e isso facilitou o entendimento aprofundado 

do estudo proposto, favorecendo os resultados esperados. 

 
3.6 Procedimentos operacionais da pesquisa 

 

Os dados para elaboração da monografia foram coletados através de uma 

pesquisa de campo, realizada por meio de estudo de caso com prática de 

observação no local da execução do processo e pesquisa ex post facto, conforme 
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citado anteriormente. 

A coleta de dados foi realizada no setor de crédito e cobrança, no setor de 

tecnologia da informação e no setor comercial do jornal. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003), observação é “uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que 

se desejam estudar”. 

O critério utilizado para a escolha do jornal Diário do Nordeste foi o fato 

de a pesquisadora ser colaboradora da empresa, portanto, ser mais fácil realizar o 

estudo de caso. A facilidade no acesso às pessoas e aos processos permitiu maior 

interesse pelo tema e mais assertividade na coleta de dados. A coleta de dados da 

pesquisa de campo ocorreu por meio de análises realizadas nos relatórios 

financeiros gerenciais, bem como nos planos de ações realizados no período em 

que a pesquisa foi realizada. Foram realizadas entrevistas informais, com o intuito 

de entender as variáveis dos processos analisados. 

Antes de realizar o estudo de caso, foi explicado aos colaboradores 

envolvidos com a área de crédito e cobrança a finalidade do estudo, o objetivo da 

pesquisa, a importância da colaboração pessoal dentro do grupo pesquisado, 

esclarecendo todas as dúvidas que ali surgiram. No mapeamento das atividades, 

foram feitas várias perguntas abertas, buscando entender intensamente o processo 

analisado, para identificar todas as variáveis envolvidas com o tema proposto. 

Os mapeamentos das atividades duravam cerca de meia hora e foram 

realizados tanto em salas fechadas como no próprio local de execução do processo, 

buscando visualizar a aplicação da teoria à prática. Foi transmitida imparcialidade 

sobre as informações repassadas pelos os colaboradores, o que encorajou os 

entrevistados a entrar em detalhes, explicitando todos os pontos que na visão deles 

não agregava valor algum para os processos, os pontos de melhorias observados, 

os pontos que necessitavam ajustes, ou seja, eles eram instigados a falar sobre a 

percepção deles em relação ao novo modelo de gestão empresarial que havia sido 

implantado. Isso foi um diferencial para a pesquisa, já que a mesma trata-se de uma 

pesquisa ex post facto. 
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3.7 Análise dos dados 
 

Os dados obtidos por meio do mapeamento dos processos objetivaram o 

conteúdo apresentado neste trabalho. A interpretação dos dados deste mapeamento 

ocorreu levando-se em conta todas as afirmativas, sugestões e críticas sinalizadas 

pelos os colaboradores que participaram e colaboraram com a pesquisa. Para 

complementar a análise dos dados, utilizou-se material bibliográfico de diferentes 

autores, que fortaleceram o material escrito neste trabalho. 

Antes da implantação do sistema de gerenciamento da rotina do trabalho 

do dia a dia, foi identificado que os processos do setor de Crédito e Cobrança eram 

divididos da seguinte maneira: Cobrança ativa da inadimplência e cobrança 

administrativa. Na cobrança ativa da inadimplência, as ações eram realizadas após 

o seu levantamento. Para que este levantamento fosse possível, o primeiro passo da 

gestão da área era solicitar ao setor de tecnologia da informação a base do sistema 

de vendas do jornal contendo todos os clientes. Era realizado um tratamento desses 

dados e a informação sobre a inadimplência era compilada em formato de tabela. 

A partir da identificação da inadimplência, era determinado o trabalho. Era 

o momento em que havia o contato direto com o cliente para realizar a cobrança. 

Não havia um padrão de apresentação dos resultados para a gerência da área. As 

formas de pagamentos ofertadas para os clientes eram: boleto bancário, cartão de 

crédito, cheque, dinheiro, débito em conta e Coelce. Para que os recebimentos 

destes ativos fossem efetuados era necessário executar vários processos internos. 

As formas de pagamento onde foram identificados os processos mais críticos eram: 

boleto bancário, débito em conta e Coelce. 

Para a forma de pagamento através de boleto bancário era necessário 

gerar diariamente um arquivo bancário e em seguida enviar para a empresa 

responsável pela impressão do documento. Depois, receber estes arquivos externos 

e entregá-los para a empresa parceira. O processo necessitava de 15 dias para ser 

executado. Havia um volume alto de reclamações feitas pelos clientes, informando 

que não recebiam o boleto para pagamento. Outro ponto relevante a ser citado era o 

valor da inadimplência: 70% de tudo que era vendido em boleto bancário não se 

conseguia receber. 

Para a forma de pagamento débito em conta, era necessário interagir com 

os sistemas informatizados dos bancos parceiros (Caixa Econômica, Banco do Brasil 
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e Bradesco) para a realização de interface entre o sistema interno e os sistemas dos 

bancos. Além disso, era necessário alimentar uma planilha de acompanhamento de 

clientes inadimplentes para encaminhá-la à coordenação da área de crédito e 

cobrança. Não era realizada a cobrança ativa para estes clientes. Apenas era 

enviado o arquivo de cobrança para o banco. A inadimplência desta carteira era 35% 

e não havia um plano de ação que determinasse ações de melhoria para tal 

problema. 

Para a forma de pagamento Coelce, o sistema financeiro da área de 

crédito e cobrança não realizava integração com o sistema financeiro da empresa 

Coelce. Todo o processo de coleta de dados era realizado fora do sistema financeiro 

da área de crédito e cobrança do jornal, através de um programa que convertia os 

dados enviados pelo o sistema da empresa Coelce no formato em que o sistema 

interno de cobrança pudesse realizar a leitura destes dados.  

Após esta conversão, os dados eram inseridos dentro do sistema de 

cobrança do jornal e os resultados apurados. A empresa Colece estava com seis 

meses sem enviar o repasse financeiro para o Diário do Nordeste por não conseguir 

identificar este pagamento. Devido o problema, encontravam-se suspensas as 

vendas nessa forma de pagamento. Não havia uma pessoa específica do setor para 

assegurar o processo. 

Em suma, o setor de crédito e cobrança do Diário do Nordeste antes da 

implantação do sistema de gerenciamento diário apresentava um acúmulo de 

pendências relacionadas as suas atividades, tais como: atendimento ao cliente 

interno e externo, emissão de cobrança, análise de carteira, entre outros. 

As atividades não eram distribuídas de forma coerente, ou seja, o mesmo 

processo era executado por diversos colaboradores e de forma diferente, o que 

ocasionava desvios, não conformidades e retrabalhos. Os retornos dos arquivos 

enviados pelas empresas parceiras (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e 

Coelce) não eram tratados, pois não havia um colaborador responsável para realizar 

esse processo e o processo não estava mapeado, o que dificultava ações sobre ele. 

Outro processo que se encontrava com gargalos era a conciliação do 

cartão de crédito. As baixas financeiras eram realizadas por um colaborador de 

forma manual, o que demandava um tempo extenso (30 dias de atraso). Para o 

processo de conciliação do caixa, não havia uma formatação do trabalho, as baixas 

dos títulos eram executadas por diversas pessoas do setor, havia um atraso no 
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fechamento dos caixas e as inconsistências não eram tratadas. 

Contudo, antes da implantação do sistema de gerenciamento diário, o 

setor de crédito e cobrança encontrava-se com dificuldades de estruturação de 

processos e de estrutura organizacional, pois não havia uma distribuição das 

atividades e das responsabilidades; os processos eram executados de forma 

empírica, além de não serem mapeados nem tampouco mensurados os resultados. 

Havia diversos problemas relacionados à área de tecnologia da 

informação. Os processos de conciliação bancária, conciliação dos arquivos de 

cartão de crédito, os arquivos entre Diário do Nordeste e os bancos, os arquivos 

entre Diário do Nordeste e a empresa Coelce estavam todos com pendências de 

sistemas informatizados, porém, a área de TI não conseguia realizar o suporte 

necessário. 

Desta forma, na etapa final da análise, foi elaborado um estudo 

comparativo entre os resultados obtidos pelo setor de crédito e cobrança antes e 

depois da implantação do modelo de gestão de gerenciamento da rotina do trabalho 

do dia a dia, visando responder ao objetivo geral desta monografia. No próximo 

capítulo serão apresentados e discutidos os resultados encontrados sobre a 

implantação do modelo de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia na 

empresa pesquisada. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentadas a análise e a discussão dos resultados 

extraídos da pesquisa de campo realizado com os colaboradores do jornal Diário do 

Nordeste. O instrumento de pesquisa está composto por duas seções referentes aos 

processos. A análise será apresentada através da apresentação dos processos do 

setor de crédito e cobrança antes da implantação do sistema de gerenciamento da 

rotina do trabalho do dia a dia e depois da implantação do sistema de gerenciamento 

da rotina de trabalho do dia a dia. Através da demonstração das ações 

implementadas, os resultados obtidos pelo setor de crédito e cobrança do jornal 

diário do Nordeste serão apresentados. 

O setor de crédito e cobrança possui 12 macroprocessos, distribuídos da 

seguinte maneira: carteira de clientes boleto bancário, a maior de clientes do jornal. 

Ela representa 50% do seu faturamento. Os subprocessos existentes nessa carteira 

são: geração do arquivo de remessa para impressão, baixa dos pagamentos 

realizados dentro do sistema, emissão de 2ª via de boleto para cliente, controle de 

rotas de entregas e controle de pagamento de empresa terceirizada. 

Carteira de débito em conta: esta é a segunda carteira na 

representatividade de volume de clientes. Os subprocessos existentes nesta carteira 

são: remessa e retorno do arquivo de débito, tratativa das inconsistências 

assinaturas diário, encaminhamento ao comercial (assinatura) das inconsistências 

de sua responsabilidade, tratativas das inconsistências da cobrança, envio de 

clientes inadimplentes para gestor da cobrança e demanda e reenvio de clientes 

inadimplentes ao banco. 

Carteira de Coelce: esse macroprocesso está divido nos seguintes 

subprocessos: envio do arquivo de adesão dos clientes, retorno e tratativa das 

inconsistências do arquivo de adesão, retorno e análise das tratativas do arquivo de 

pagamento da Coelce, controle de inadimplência da carteira Coelce e envio dos 

clientes inadimplentes para gestor de cobrança. 

A carteira cartão de crédito é dividida em: controle da carteira de cartão 

de crédito, conciliação do relatório de cartão de crédito e baixa do cartão de crédito 

(Amex, Visa, Master, Elo, Hiper) diário. Carteira órgão público: seus subprocessos 

são: avaliação do crédito e da cobrança dos órgãos públicos. 

Atendimento ao cliente: este processo está divido da seguinte forma: 



47 

suspensão e cancelamento de contratos, alteração de vencimento de pagamento, 

localização de pagamento, estorno de cartão de crédito e ressarcimento ao cliente. 

Callcenter cobrança ativa: denominado processo de negócio do setor. Os processos 

são: cobrança ativa de clientes inadimplentes, emissão de recibos de pagamentos 

de débitos, emissão da carta de cobrança e controle da roteirização dos motoqueiros 

da cobrança. 

Venda avulsa de jornais: confecção de boletos, envio de notas fiscais para 

os clientes, digitação de encalhes dos jornais. Auditorias de vendas: é focado em 

identificar as não conformidades do processo de vendas de jornal. Realiza auditoria 

no momento da venda e pós-auditoria e aberturas de atendimentos para a área 

comercial. 

Após a implantação do modelo de gerenciamento da rotina do trabalho do 

dia a dia no setor de crédito e cobrança do jornal Diário do Nordeste, o setor 

apresentou resultados diferentes aos de antes da implantação. Através das ações 

apresentadas a seguir, foi possível analisar os resultados obtidos. 

Para que a análise se tornasse possível, foram relatadas algumas das 

ações realizadas na implantação do novo modelo de gestão, referindo-se à 

caracterização do objetivo da investigação. A seguir serão apresentados os 

resultados, com o objetivo de se analisar se o sistema de gerenciamento da rotina 

do trabalho do dia a dia influenciou nos resultados do setor de crédito e cobrança da 

organização. 

A primeira ação tomada para a implantação do sistema de gerenciamento 

da rotina do trabalho do dia a dia foi a contratação de uma empresa de consultoria 

gerencial. A empresa contratada foi a Diagrama Consultoria. O trabalho 

desenvolvido pela empresa Diagrama Consultoria foi divido da seguinte maneira: 

mapeamento e padronização dos processos de trabalho, definição e implantação 

das unidades gerenciais básicas (UGBs), criação e implantação de Indicadores de 

desempenho, criação e implantação do sistema de gestão à vista. 

Antes de iniciar seus trabalhos de consultoria, a empresa realizou uma 

reunião com todos os envolvidos nos processos do setor de crédito e cobrança do 

Diário do Nordeste, com o intuito de apresentar e explicar a nova metodologia que 

seria aplicada na área, apresentando o escopo do trabalho, o cronograma de 

execução, bem como as vantagens de utilizar o sistema de gerenciamento da rotina 

do trabalho do dia a dia. Esta fase de mapeamento dos processos está ligada 
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diretamente com a fase de implantação do sistema de gerenciamento da rotina do 

trabalho do dia a dia, pois é através da padronização dos processos e dos trabalhos 

que inicia-se o gerenciamento diário da rotina (GRD). 

Foi notado que mesmo com o envolvimento dos gestores, as pessoas têm 

medo das mudanças. Porém, vale ressaltar que os gestores de níveis estratégicos 

ofereceram todo o apoio nessa etapa de mapeamento e padronização dos 

processos. Após esta apresentação, iniciou-se a fase de mapeamento dos 

processos em que foi utilizada a ferramenta de coleta de dados através de entrevista 

com o colaborador da área responsável pela a execução da atividade. A ferramenta 

utilizada para padronizar os processos foi o fluxograma, conforme apresentado na 

figura 4. 
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FIGURA 4 -  Fluxograma do processo de cobrança gazeteiro. 

 
Fonte: Diagrama Consultoria(2013). 

 

Após apresentação desses dados para a gerência financeira, foi 

elaborado um plano de ação, com intuito de reestruturar toda área de crédito e 
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cobrança. Esse plano foi desenvolvido juntamente com o coordenador da área e os 

envolvidos no processo. O plano de ação teve caráter emergencial por se tratar de 

problemas ligados à saúde financeira, bem como à imagem da empresa. 

Paralelo à criação do plano de ação, as demais etapas do processo de 

implantação do sistema de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia 

continuaram acontecendo. Vale ressaltar que apenas duas ações do plano de ação 

foram executadas, por se tratarem críticas. As demais ocorreram após a implantação 

das demais etapas do processo de implantação do GRD. 

A primeira ação executada do plano de ação foi a distribuição das 

atividades entre os colaboradores da equipe. Essa definição propiciou a obtenção 

das informações de forma mais claras, rápidas e confiáveis sobre os processos, 

tornando a equipe mais eficiente. Em seguida foram desenvolvidas as ações com a 

área de Tecnologia da Informação. Como a demanda de solicitações para área de T 

I era grande, as ações foram priorizadas com o setor de crédito e cobrança, 

conforme seu grau de necessidade. 

O primeiro relatório gerencial desenvolvido pela área de Tecnologia para o 

setor de cobrança foi com visão de indicadores. Esse relatório apresenta a visão 

geral do posicionamento da inadimplência. Ele contempla valores provisionados, 

modalidade de pagamento, faixa de dias em que o cliente está inadimplente e os 

valores por faixa de dias. Estas informações eram obtidas de forma manual, 

conforme citado anteriormente aqui no trabalho. Este relatório é de fundamental 

importância para a tomada de decisão da área de crédito e cobrança. Foi um grande 

avanço alcançado para o setor e para empresa. 
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FIGURA 5 -  Relatório de indicadores de cobrança 

Fonte: sistema gestor web(2013) 

 

Em seguida à criação do plano ocorreu a criação e a implantação dos 

indicadores de desempenho. A padronização dos processos facilitou a construção 

dos indicadores de desempenho da área de crédito e cobrança. Após a identificação 

dos processos críticos, a Diagrama Consultoria recomendou a criação dos 

indicadores de desempenho. Os indicadores têm como finalidade mensurar os 

resultados de uma operação, ou seja, mostrar se a meta estabelecida foi alcançada 

ou não. Os gráficos 1 e 2 demonstram a forma de mensuração dos resultados de um 

processo específico. 

GRÁFICO 1 -  Indicador de suspensões Coelce 

 

 
Fonte: setor de crédito e cobrança DN (2013) 
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GRÁFICO 2 -  Indicador de cancelamentos Coelce 

 
Fonte: setor de crédito e cobrança DN (2013) 

 

Realizadas todas as etapas anteriores, foram definidas as unidades 

gerenciais básicas (UGBs). As UGBs têm como finalidade como o próprio nome já 

diz, gerenciar sua rotina de trabalho com base nos padrões definidos para os 

processos. As UGBs funcionam assim: cada uma tem um líder, onde ele tem 

autonomia para gerenciar as atividades daquela UGB e atuar nas resoluções dos 

problemas. O coordenador da área atua como orientador. É através das UGBs que 

os resultados são mensurados. 

Após o mapeamento de toda área de crédito e cobrança, foi desenvolvido 

uma ferramenta denominada matriz de produtos. Através dela é possível enxergar 

de maneira sistêmica todos os processos existentes na área. Nela são indicados os 

processos (produtos), as unidades gerenciais básicas (ugb’s), os indicadores de 

desempenho, a forma de medição e os responsáveis pelos processos (produtos). 
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TABELA 4 -  Matriz de produtos cobrança 

 

 
  Fonte: área financeira DN (2013) 

 

O sistema de gestão à vista foi desenvolvido após o mapeamento e 

padronização das atividades, definição das UGBs e implantação dos Indicadores de 

desempenho. Para que fosse possível o sistema de gestão à vista foi afixado no 
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setor de crédito e cobrança um quadro na parede onde são disponibilizados todos os 

documentos relacionados aos processos das UGBs (a matriz de produtos, os 

indicadores de desempenho, os fluxos e os planos de ação). 

Foi criado também um grupo de auditores internos de processo. As 

Auditorias internas de processo ocorrem conforme cronograma de realização 

estabelecido entre auditor e auditado, evitando choques de datas e horários. No ato 

da entrega do relatório de auditoria, caso seja necessário a criação de Plano de 

ação, o auditor deverá comunicar ao auditado e ao Gestor imediato para que os 

mesmos confeccionem um plano. Desta forma, o PDCA estará rodando dentro da 

UGB. 

Resumindo, conforme demonstrado abaixo, segue de forma resumida as 

etapas do processo de auditoria interna de processo. 

 

TABELA 5 -  Resumo PDCA  auditoria 

 Ação Responsável 

P 
Preparar a auditoria (conforme data estipulada pelo 
responsável da área). 

Auditor 

D 
Executar a auditoria (ter em mãos a lista de atividades da 
área e também, verificar os fluxos). 

Auditor 

C Verificar a pontuação obtida e gerar relatório final Auditor 

A Elaborar plano de ação Supervisor/coordenador 

Fonte: Diagrama Consultoria (2013) 

 

Abaixo segue o modelo de relatório utilizado pelo jornal Diário do 

Nordeste para sintetizar o resultado da auditoria de processos. 
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FIGURA 6 -  Relatório de Auditoria Interna de Processos DN 

 
Fonte: Diagrama Consultoria (2013). 

 

Conforme citado anteriormente, ao se implantar o sistema de 

gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia foram identificadas várias 

anomalias no setor de crédito e cobrança do jornal Diário do Nordeste. Com o intuito 

de eliminar ou minimizar essas anomalias, foram executadas as ações contidas no 

plano de ação descrito também acima. Estas ações foram fomentadas por algumas 

ferramentas de gestão (diagrama de causa e feito, PDCA). 

Auditor: 

ÁREA /UGB: Data: 

PONTO

9

6

3

0

PESO PONTOS

9 9

9 0

9 0

9 0

9 3

9 0

486 22%TOTAL

Documentos: INDICADORES E PROCEDIMENTOS29 DE JANEIRO/ 13

6. Verifique a produtividade dos operadores do call center

NC: Evidenciado produtividade do call center abaixo da meta 

estabelecida de 40 igações. Evidências: no mês de janeiro a 

produtividade foi de 23 ligações em média por operador.

3. Verifique se a UGB está analisando os resultados e 

tomando as ações corretivas e preventivas quando 

necessário.

4. Verifique se os procedimentos aplicáveis ao processo 

estão disponíveis no local de aplicação, legíveis, 

atualizados e assinados pela liderança.

Os procedimentos não contém a aprovação da Gerência 

Administrativa. Ver NC aberta para Cobrança

5. Verifique a quantidade dos mailings enviados para 

serem trabalhados no call center

NC:Identificado que a Sra. Maria Célia Pereira Pita Pinheiro, 

contrato 722125 está com 04 parcelas em aberto (de set a 

dez/12) e foi feito apenas 02 tentativas em 27/11/12 e 19/12/12, 

ambas não atendidas.

1. ITENS VERIFICADOS NC /SUG /PF/ COM

1. Verifique se a UGB possui produto definido e 

indicadores de monitoramento dos processos e se sabe 

explicá-los.

Verificado que a UGB possui produtos e indicadores definidos

2. Verifique se a UGB está atualizando seus indicadores e 

se as metas são suficientemente desafiadoras.
NC: Não evidenciado medição de indicadores na UGB Call 

Center

LEGENDA
NC (Não Conformidade) - Item que contraria o procedimento / norma 

aplicável ou não resulta em melhoria contínua.
SUG (Sugestão de Melhoria) - É uma sugestão ou observação feita para 

gerar melhoria.
PF (Ponto Forte) -  Item atendido completamente ou além do 

esperado.

CON (Conformidade) - O requisito auditado está em conformidade.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE CADA ITEM

Totalmente atendido

Maior parte atendido

Menor parte atendido
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AUDITORIA INTERNA 

AVALIAÇÃO DESEMPENHO DA UGB
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Para reduzir a inadimplência foram desenvolvidas três ações: a criação da 

política de crédito e cobrança, da régua de cobrança e da auditoria de vendas. Em 

suma, a política de crédito e cobrança estabeleceu novos padrões e derrubou 

diversos paradigmas existentes. Foi entendida como o marco inicial do novo modelo 

de gestão. Adiante, será apresentado o comparativo da inadimplência antes e depois 

dessas implantações e será possível visualizar diferenças nos números. 

Outra ação relevante utilizada com o intuito de reduzir a inadimplência foi 

a criação e implantação da régua de cobrança. A régua de cobrança é um novo 

padrão para a realização da cobrança ativa. Ela estabelece todas as etapas que 

deverão ser seguidas pelo call center cobrança ativa. Para que ela fosse possível, 

houve a participação do setor de tecnologia da informação, para parametrizar o 

sistema de vendas de assinaturas. 

Outra ação que foi executada para reduzir a inadimplência foi a criação da 

área de auditoria de vendas. Essa ação foi fruto de um benchmarking realizado no 

jornal O Globo. Foi implantada tendo como foco principal auditar as vendas 

realizadas nas modalidades de pagamento por boleto bancário e débito em conta 

(modalidades de pagamento onde estavam concentrada 80% da inadimplência 

total). 

Foi criado todo o processo, desenhado o fluxo de atividades, realizado o 

treinamento com a nova equipe, desenvolvido script de ligações e abordagens e 

indicadores de qualidade. Esta ação alcançou duas vertentes do setor: a primeira 

era contribuir para a redução da inadimplência e a segunda foi agregar valor no 

processo de vendas e ao processo financeiro, pois com a confirmação dos dados do 

contrato feito pelo cliente, além da venda ter se tornado mais segura, a cobrança 

ativa teve um ganho processo de contatar o cliente. 

Para identificação de causas geradoras de desvios de processos, é 

utilizada a ferramenta diagrama de causa e efeito. Esta ferramenta avalia todas as 

variáveis que incidem sobre determinado problema. 
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FIGURA 7 -  Análise de causa e efeito 

  
Fonte: Diagrama Consultoria. (2013) 
 

Outra forma de avaliação dos processos utilizada pelo setor de crédito e 

cobrança são os gráficos. O gráfico 3 mostra a visão de cancelamentos e 

suspensões de contrato por visão da faixa de dias de atraso e por valor financeiro. 

 

GRÁFICO 3 -  Demonstrativo de suspensão e cancelamento por faixa de dias 

 
Fonte: setor de crédito e cobrança DN. (2013) 

 

Abaixo segue o comparativo dos processos antes e depois da 

implantação do sistema de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 
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QUADRO 3 -  Comparativo antes e depois da implantação do GRD 

 
Fonte: própria autora. (2014) 
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Segue abaixo gráfico contendo evolução da inadimplência antes e depois 

da implantação do GRD. Foi considerado o 1º trimestre de 2013 (antes da 

implantação) e o 1º trimestre de 2014 (após a implantação). 

 

 

GRÁFICO 4 -  Evolução Inadimplência 
 

 
           Fonte: própria autora. (2014) 
 

Com base na apresentação e discussão dos resultados, foi possível 

compreender que a implantação do sistema de gerenciamento da rotina do trabalho 

do dia a dia influenciou positivamente nos resultados do setor de crédito e cobrança 

do jornal Diário do Nordeste. 

Conclui-se, diante dos resultados, que o sistema de gerenciamento da 

rotina do trabalho do dia a dia é um modelo de gestão que pode se tornar um aliado 

para alcançar os resultados esperados. No capítulo posterior, serão realizadas as 

considerações finais acerca do presente estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A adoção da parceria entre a área de tecnologia otimizou o processo de 

implantação do GRD. A ideia de dividir o conhecimento, trabalhar mantendo os 

padrões, realizar autogestão, solucionar problemas, apesar de assustar, foi aceita, 

uma vez que a sistemática do modelo de gerenciamento propicia isso. Fica como 

sugestão para futuros trabalhos um estudo sobre o desempenho dos processos 

anteriormente descritos, a fim de que possa ser avaliada a eficiência das novas 

ações desenvolvidas na empresa com base no GRD. 

Durante a pesquisa em campo, pode-se observar claramente a 

necessidade de as empresas em utilizar um sistema de gestão que possibilite a elas 

uma visão sistêmica de sua realidade. Entender como as atividades são executadas 

em uma empresa é fator decisivo para a manutenção da sua sobrevivência. 

Percebeu-se que o sistema de gerenciamento da rotina não é mais um 

modismo, ele de fato propicia o alcance dos melhores resultados para as empresas, 

pois está totalmente voltado para todas as variáveis envolvidas nos processos. 

Pode-se também notar que a mudança gerada foi além da melhoria nos resultados 

da empresa e do setor, mas principalmente na mudança da cultura organizacional. 

As pessoas estão mais envolvidas com o todo e não só com as partes pelas quais 

fazem parte diretamente.  

O objetivo principal do trabalho foi atingido, pois identificou que um novo 

conceito de gerenciar, o qual os funcionários desconheciam, proporcionou melhores 

resultados para a empresa e para eles. A adoção da parceria entre a área de 

tecnologia otimizou o processo de implantação do GRD. A ideia de dividir o 

conhecimento, trabalhar mantendo os padrões, realizar autogestão, solucionar 

problemas, apesar de assustar, foi aceita, uma vez que a sistemática do modelo de 

gerenciamento propicia isto. Fica como sugestão para futuros trabalhos um estudo 

sobre o desempenho dos processos anteriormente descritos, a fim de que possa ser 

avaliada a eficiência das novas ações desenvolvidas na empresa com base no GRD. 
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