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RESUMO 

 
Em um mercado altamente competitivo onde se busca, além de serviços de alta 

qualidade, obter índices cada vez melhores de satisfação do cliente, maiores lucros e 

eficiência, é essencial preparar continuamente as pessoas e os processos de trabalho para que 

estes possam contribuir para o sucesso da empresa, servindo de vantagem competitiva. 

Este trabalho buscou demonstrar, através de um estudo de caso, como a utili zação de 

um modelo de otimização dos processos, que envolva as pessoas e que esteja adaptado à 

realidade da empresa, pode contribuir para o alcance de melhores resultados. 

A elaboração deste modelo teve, como ponto de partida, a descrição da situação atual 

da empresa, através da análise dos seus indicadores de desempenho, da cultura interna e das 

práticas adotadas para o gerenciamento dos processos e das pessoas. A partir daí, procurou-se 

envolver as pessoas, no trabalho de identificação e análise dos processos críticos e das 

principais perdas existentes nestes processos e na formulação de ações de melhoria, a fim de 

eliminar as perdas e contribuir para o atingimento das metas de desempenho propostas pela 

organização.   

Com isso foi possível verificar, dentre outras coisas, como o envolvimento e a 

participação das pessoas pode auxiliar a empresa a atingir melhores resultados e como a 

cultura organizacional pode influenciar a percepção e o comportamento das pessoas em 

relação à qualidade e à busca por oportunidades de melhorias. 

Desta forma, este trabalho aborda o planejamento e gerenciamento de ações voltadas 

para a busca de melhorias nos processos e na qualidade dos serviços prestados, aliado à 

análise de indicadores de desempenho e à participação das pessoas, buscando preparar a 

empresa para melhor competir e atender as expectativas do mercado. 
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ABSTRACT 

In a highly competitive market where it looks for getting better indexes of customer 

satisfaction, greater profits and efficiency, beyond services of high quality, it is essential to 

continuously prepare people and the working processes so they can contribute for the success 

of the company, as a competitive advantage. 

This work wanted to demonstrate, through a case study, how the utilization of a model 

of planning that involves the people and adapted to the reality of the company can contribute 

for reaching better results. 

The elaboration of this model had as a starting point the description of the current 

situation of the company, through the analysis of its performance indicators, the internal 

culture and the practices adopted for the management of processes and people. From that 

point, the objective was to involve people in the identification of work and analysis of the 

critical processes and the main existing losses in these processes, and the formularization of 

an action plan of improvement, in order to eliminate those losses and contribute for the 

achievement of the performance goals proposals for the Organization. 

It was possible to verify, amongst other things, how the involvement and the 

participation of people can help the company to reach better results and how the 

organizational culture can influence the perception and the behavior of people according to 

the quality and the opportunities of improvements. 

Finally this work comprehends the planning and management of actions for reaching 

improvements in the processes and the quality of the services, using the analysis of 

performance indicators and the participation of people, looking for preparing the company 

better in order to compete and meet of the market expectations. 
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 1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas observam-se mudanças cada vez mais aceleradas nos processos 

produtivos das organizações, principalmente no que diz respeito às relações com o mercado 

(consumidor, fornecedor e concorrência). Tais mudanças têm sido ocasionadas principalmente 

pela constante evolução tecnológica e social que tem forçado as empresas a buscar novas 

formas de gerenciar seus negócios, a fim de garantir a sobrevivência neste novo cenário 

competitivo. Os países, ao abrirem suas fronteiras mercadológicas, vêm gerando uma 

verdadeira guerra pelos mercados consumidores. Para que essa corrida seja vencida, é 

necessário estar preparado. A transformação pode ser percebida tanto nos setores industriais, 

quanto comerciais e de serviços, o que faz que as empresas precisem estar atentas a responder 

rapidamente aos novos desafios. 

A atividade de serviços passou a ganhar maior destaque nas últimas décadas, com o 

aumento significativo de sua participação no Produto Interno Bruto Nacional (PIB). Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1998 a 1999), o setor de 

serviços é responsável por 58,4% do PIB. 

 À medida que se observa um aumento no nível de exigência dos consumidores, torna-

se cada vez maior a busca das empresas pela tecnologia e melhor qualidade, como elementos 

de competitividade, que são fatores propulsores de mudança do mercado. Com isso, tem-se 

um ambiente que busca a inovação, a personalização, a rapidez e a eficiência dos produtos e 

serviços prestados, de forma que se superem as expectativas do consumidor. 

Ao se analisar o setor de serviços bancários, objeto deste estudo, percebe-se atualmente, 

como principais desafios, a alta competição, a diminuição no número de instituições 

bancárias, a concentração do capital na mão de poucas empresas, a necessidade de se explorar 

novos nichos de mercado como forma de expandir a base de clientes, o aumento no controle 

dos órgãos de fiscalização da atividade bancária (Banco Central do Brasil e órgãos de defesa 

do consumidor), além da busca por melhores índices de satisfação do cliente através da 

diminuição do número de denúncias e reclamações junto a estes órgãos de controle.  

Dadas estas mudanças no mercado, os bancos têm atualmente que competir em várias 

frentes: oferta e captação de crédito, comercialização de produtos de seguridade, 

capitalização, previdência, entre outros. Para ter sucesso nestas áreas, as empresas têm 

buscado a especialização e o aperfeiçoamento tecnológico, além da personalização de alguns 

produtos e processos, a fim de torná-los atrativos e adequados ao público que se pretende 

atender. 
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Neste contexto, esta pesquisa pretende demonstrar através da proposta de uma 

metodologia de otimização dos processos, como é possível atingir os níveis de eficiência 

desejados pela organização, através da análise crítica e periódica dos seus processos e de 

ações de melhoria contínua. A metodologia irá abordar o uso integrado de Indicadores de 

Desempenho, Ferramentas da Qualidade e elementos da Produção Enxuta, de forma a 

viabil izar a otimização dos processos ligados ao setor de atendimento a clientes de uma 

instituição financeira.  

1.1 Definição do Prob lema 

A função produção e o gerenciamento dos processos internos nas empresas, ao longo do 

tempo, tornaram-se de vital importância para o sucesso do negócio, tendo em vista o aumento 

da concorrência, que leva as empresas à desenfreada corrida pela conquista e manutenção de 

clientes (Slack et al., 1997; Davis et al., 2001). 

Para melhor atender ao cliente, as empresas procuram ter sua estrutura de trabalho 

revisada constantemente. Para que isto aconteça, é necessário utilizar uma metodologia de 

identificação, análise e solução de problemas, adequada ao ambiente da empresa, que 

proporcione melhoria contínua e permita criar um ambiente favorável ao alcance das metas 

internas e de melhores condições de trabalho.  

 Em particular para a empresa que será objeto deste estudo de caso, o desafio de atingir 

as metas de desempenho e a melhoria dos índices de satisfação dos clientes, além da 

necessidade de otimização do uso dos recursos disponíveis, aponta para a necessidade de 

rever o modelo gerencial, até então adotado, e para busca de uma nova metodologia de 

trabalho, que auxil ie a organização a se manter preparada para a resposta rápida e eficiente a 

estes desafios. 

O estudo será desenvolvido em uma unidade de negócio de varejo (agência), no setor de 

atendimento pessoa física de uma instituição financeira, localizada na região metropolitana da 

cidade do Recife, estado de Pernambuco.  

 Atualmente esta unidade vem enfrentando problemas relativos ao atendimento a 

clientes pessoa física, no que diz respeito à disponibil idade e organização de recursos e à falta 

de um planejamento de trabalho eficiente, que contemple as sazonalidades de demanda, do 

setor, e a quantidade restrita de funcionários. Tais fatores vêm prejudicando a qualidade do 

atendimento. Além disso, a necessidade de melhor competitividade, quantificada pelas metas 

de desempenho, frente à concorrência, faz com que o setor tenha a necessidade de buscar 

melhores resultados, principalmente quanto às vendas dos produtos bancários. 
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As informações geradas por esse trabalho poderão ser utilizadas por outras unidades de 

negócios da organização, para melhorar o seu sistema de atendimento a clientes, bem como 

por organizações que tenham interesse em implementar uma metodologia de otimização dos 

processos. 

Por tratar de assuntos ligados ao planejamento estratégico de uma instituição financeira, 

a agência bancária aqui estuda será denominada de Agência X do Banco B. 

 

1.2 Justificativa 

 
 Definiu-se este tema a principio, por identificar, na empresa em estudo, a possibil idade 

de utilizar Ferramentas da Qualidade, conjuntamente com Ferramentas da Produção Enxuta, 

na busca da otimização dos processos de trabalho do Setor de Atendimento a Clientes.  A 

empresa estava enfrentando problemas atinentes ao atingimento de alguns indicadores de 

desempenho, aumento de demanda e recursos de produção escassos. Ao mesmo tempo em 

que havia um crescente aumento na demanda, motivada, principalmente, por fatores externos, 

alguns indicadores de produtividade e de vendas não eram atingidos, havendo uma queda no 

índice de satisfação do cliente. Os processos de trabalho se apresentavam com baixa 

eficiência, com muitas perdas e retrabalhos e com tempos de execução muito longos. 

A instituição, por sua vez, demonstrou interesse em testar a metodologia proposta, por 

perceber que tais desafios forçavam a agência a procurar uma forma de planejar e executar 

melhorias nos seus processos de trabalho, a fim de cumprir os seus objetivos estratégicos e 

buscar melhor atendimento ao cliente, fator decisivo para o sucesso do negócio, em especial 

nas unidades de varejo bancário (agências). 

Assim, este trabalho pretende desenvolver uma metodologia de otimização dos 

processos para o setor bancário, em particular para a área de atendimento a clientes, 

identificando ferramentas de gestão utili záveis, e a sistemática para utili zação dessas 

ferramentas. Busca também envolver a equipe de trabalho e alinhar os resultados dos 

processos de melhoria aos objetivos estratégicos da empresa, através da análise dos 

indicadores de desempenho do setor. 

O trabalho será desenvolvido em uma unidade de negócio de uma instituição financeira, 

localizada na região metropolitana da cidade do Recife, estado de Pernambuco.   

As informações geradas por esse trabalho podem ser utilizadas por outras unidades de 

negócios da organização para melhorar o seu sistema de atendimento e negócio, bem como 
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por organizações que tenham interesse em implementar metodologias de planejamento de 

melhoria de processos e de desempenho.  

1.3 Um Panorama do Setor de Serviços Bancários 

  O setor de serviços vem assumindo papel cada vez mais importante no 

desenvolvimento da economia mundial, tanto do ponto de vista da geração de renda e 

emprego, como da relevante contribuição para a dinâmica econômica dos países. 

No Brasil, a participação no Produto Interno Bruto (PIB) do setor produtor de 

serviços, em conceito amplo, segundo as Contas Nacionais, situou-se em 58,4% em 1999, 

respondendo por 57,2% da absorção de mão-de-obra na economia, como demonstra a Figura 

1.1.

PIB - Brasil
Participação po r Atividades

Construção Civil
9,12%

Agropecuária
7,62%

Instituições Financeiras
6,11%

Comércio
7,31%

Indústria
24,85%

Serviços Mercantis não- 
Financeiros

28,46%

Serviços não Mercantis
16,53%

Serviços
58,42%

Figura 1.1: PIB Brasil – Participação por Atividades (%) 

Fonte: Pesquisa Anual de Serviços, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998 a 1999) 

 

A distribuição do PIB nacional, ao se comparar a participação das atividades industriais 

(24,85%) e agropecuárias (7,62%) com as de serviços (58,42%), demonstra uma mudança de 

posicionamento entre setores. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor 

terciário, que compreende a prestação de serviços, vem apresentando um alto crescimento em 

relação à participação no PIB nacional, ao longo das décadas de 60 e 90, enquanto o setor 

industrial (setor secundário) vem mantendo praticamente os mesmos percentuais na 

participação econômica neste período. 
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Tabela 1.1 PIB Brasil , segundo a atividade econômica (%) 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(1999) 

ANO Primário Secundário Terciário 

1960 17,76 32,24 50,00 

1970 11,55 35,86 52,59 

1980 9,99 36,11 53,90 

1990 9,24 34,19 56,57 

1999 8,00 32,28 59,70 

 

“Segmentação, especialização, foco no negócio, competição, concentração, crescimento 

orgânico, crescimento horizontal, bancarização, correspondestes bancários – eficiência, 

rentabil idade, juros, spreads - são aspectos que vem governando em maior ou menor grau, a 

atuação das instituições financeiras brasileiras nos últimos anos” (Nassar, 2004). 

No setor de serviços financeiros, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN) de 1999 até 2002, houve um substancial aumento do patrimônio líquido dos 

bancos, revelando a crescente capitalização do setor, embora tenha havido uma redução de 

12% do número de bancos por fusões, incorporações e liquidações, possibilitadas pelo Plano 

Real, pela racionalização dos serviços, pela intensa terceirização de atividades meio e  

automação.  

Tabela 1.2: Resultados do Setor Bancário (R$ mil) 

Fonte: Adaptado de Febraban (2003) 

Resultados do Setor Bancário 
 1999 2000 2001 2002 Var . (%) 

2002/1999 

Quantidade de Bancos 183 177 169 161 -12,00% 

Número de Funcionários 406.315 402.425 400.802 399.842 -1,60% 

Lucro Líquido (R$) 12.896.265 7.821.890 1.547.823 23.871.522 85,10% 

Patrimônio Líquido (R$) 72.103.570 77.814.916 98.592.324 115.836.599 60,70% 

Rentabili dade (1) 17,90% 10,10% 1,60% 20,60% 15,20% 
�����

Lucro em relação ao Patrimônio.   
 

 O enxugamento no número de instituições bancárias mostra que os Ativos estão cada 

vez mais concentradas nas mãos de poucos. Com isso percebe-se o surgimento de novos 

conglomerados financeiros que, além de desempenhar seu papel bancário/financeiro, 

agregam, ao seus produtos, seguros, previdências, cartão de crédito e capitalização.  
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 Com isso, apesar da diminuição nas taxas de juros, que repercute na diminuição do 

spread bancário ( diferença da taxa de juros para aos aplicadores à taxa paga pelos tomadores 

de crédito),espera-se que as instituições apresentem aumento de receita de serviços e aumento 

da oferta de crédito. 

 De acordo com a consultoria Austin Asis (Balanço Anual da Gazeta Mercantil , 2003), 

em 2002 os bancos instalados no Brasil obtiveram rentabilidade média de 24,5% sobre o 

patrimônio, eficiência não verificada há pelo menos 5 anos no setor. Estes ganhos foram 

possíveis graças à dimuição dos juros e à desvalorização cambial, o que repercutiu em ganhos 

de caixa. Enquanto o saldo de crédito cresceu 15,4%, as receitas oriundas das operações 

engordaram 38,8%, para R$ 84,4 bilhões (Cotias, 2003). 

 Aliada a isso, esta série de fusões e aquisições fez com que muitas unidades de bancos 

estrangeiros, situados no Brasil, passassem às mãos de bancos privados nacionais, tais como 

Bradesco, Itaú e  Unibanco. Isso repercutiu na diminuição da presença estrangeira no mercado 

financeiro, que caiu para 27,1% dos ativos totais do sistema financeiro nacional, o menor 

índice desde 1999. No pico, em 2001, a fatia representada por estas instituições era de 29,9%. 

Em 1994 restringia-se a 7,16% (Cotias, 2003).  

Tabela 1.3  Bancos por Origem de Capital (Quant.) 

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).(Julho/2004) 

Bancos por origem de capital 

Período 
 

2000 2001 2002 2003 

Variação 
2003/2002 

Números de Bancos 192 182 166 163 -1,8% 

Privativos nacionais com e sem 
participação estrangeira 

106 96 87 87 - 

Privativos estrangeiros e com 
controle estrangeiro 

69 70 65 62 -4,6% 

Públicos federais e estaduais 17 16 14 14 - 

  

Neste cenário competitivo, os bancos procuram explorar novos nichos de mercado, investindo 

em financeiras, produtos de seguridade, oferta de crédito massificado e criação de produtos 

destinados à  população de baixa renda.  

“Os grandes “players” do Varejo são macro-organização que se expandem comprando, 

fundindo, fazendo parcerias, estabelecendo redes de correspondestes. Com isso passam a ter 

presença física e tecnológica em todo o país – Bradesco, Itaú, Unibanco, ABN Real, 

Santander Banespa, para não falar dos bancos públicos que se enquadram aí”  (Nassar, 2004).
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Além disso, estas empresas buscam crescimento vertical através da segmentação de sua 

atuação, orientando o atendimento e focando as ações em públicos diferentes com abordagens 

diferentes. Isto permite racionalizar o processo de trabalho, desafogar o fluxo de clientes nas 

agências, direcionar a equipe comercial para diferentes classes sociais, buscando a eficiência 

em diversas áreas e fortalecendo a marca da instituição. 

“O universo de clientes atendidos pelos bancos continua em expansão, seja pelo 

ingresso de novos contingentes de indivíduos na população economicamente ativa, seja em 

conseqüência de estratégias adotadas pelos bancos visando a conquistar clientes de segmentos 

ainda não bancarizados” (FEBRABAN, 2004). 

 “O que pode ser percebido pelos estudos realizados pela Gazeta Mercantil em 

junho/2004 é que apesar do segmento em que atue, o que predomina entre as instituições 

financeiras é a busca pela eficiência” (Cotias, 2004). Além disso, as empresas estão buscando 

investir fortemente em inovação tecnológica, a fim de tornarem seus serviços mais atrativos, 

práticos, confiáveis e seguros, além de permitir o aumento da produtividade. 

“Os investimentos dos bancos em Tecnologia da Informação (TI) no 

ano de 2003 totalizaram 4,2 bilhões de reais, retratando um aumento 

de 19% em relação ao ano anterior. Se for considerado que 

tradicionalmente os investimentos representam algo em torno de 35% 

do total gasto em TI pelos bancos, teríamos a impressionante cifra de 

11,5 bilhões de reais direcionados à tecnologia pelas instituições 

financeiras” (Febraban, 2003). 

 

Tabela 1.4  Investimentos em Tecnologia (R$ milhões) 

Fonte: Febraban, 2003 

Investimentos em R$ milhões Variação Tecnologia 
2000 2001 2002 2003 2003/2002 

Hardware 1.331 1.476 1.610 1.843 14,4% 
Equipamentos / Linhas de comunicações 431 301 193 581 201,4% 
Softwares adquiridos de terceiros 517 509 699 1.179 68,6% 
Softwares desenvolvidos no próprio banco 613 838 1.035 597 -42.3% 

Total 2.892 3.124 3.537 4.199 18,7% 

O crescimento de 201% verificado nos equipamentos e linhas de comunicações 

(Febraban, 2003) pode ser explicado pela retração havida em 2002 e pela implementação das 

redes de correspondentes bancários. 
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“A capilaridade do atendimento à população ampliou-se com o 

advento dos correspondentes bancários, atingindo todos os municípios 

do país através de um expressivo número de parceiros representados 

por estabelecimentos comerciais, casas lotéricas e agências do correio. 

Esta tendência deve continuar e a possibil idade de compartilhamento 

de redes de auto-atendimento de diferentes bancos poderá ampliar as 

facil idades proporcionadas aos clientes” (FEBRABAN, 2004). 

 

1.4 Objetivos 

 A seguir são apresentados os objetivos deste trabalho. 
 

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor uma metodologia de otimização dos processos para a área de atendimento a 

clientes, transpondo para a área de serviços bancários ferramentas de planejamento e controle 

da produção tradicionalmente usadas pela área industrial, tendo como ponto de partida a 

análise dos seus indicadores de desempenho propostos para o setor, a fim viabil izar a 

melhoria dos seus processos e o cumprimento das metas internas, operacionais e financeiras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Buscar a eficiência dos processos que norteiam a atividade de atendimento a clientes, 

através do uso de uma metodologia que adota elementos da Produção Enxuta (7 Perdas, 

Cartas de Processo) e de Ferramentas da Qualidade (Ciclo PDCA, Folha de Verificação, 

Brainstorming); 

2. Identificar as atividades de maior criticidade, apontadas pelos resultados dos 

indicadores de desempenho e tratá-las de acordo com a metodologia proposta por esta 

pesquisa; 

3. Através do uso desta metodologia contribuir para a disseminação dos objetivos 

estratégicos da empresa para os setores, a fim de que estes passem a ser monitorados 

pelos próprios funcionários, criando um ambiente participativo em busca da melhoria 

contínua.  
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1.5  Metodologia de Pesquisa 

 
“A escolha do método a ser empregado vai depender do tipo de problema em análise e 

do tipo de respostas que se deseja (qual a problemática decisória de referência)” (Vincke, 

1992). 

 “Talvez uma das grandes questões da administração moderna 

resida na utili zação de metodologias de gestão, em relação à 

necessidade de sua adequação para diferentes situações. Todas as 

metodologias existentes, dentro e fora do País, representam formas de 

gestão que foram consagradas em determinadas estruturas. Contudo, 

uma metodologia não tem a pretensão de representar a realidade 

absoluta sobre determinada análise – pelo contrário: uma metodologia 

serve apenas como o referencial para aproveitar o aprendizado de 

outras pessoas e organizações, na geração de novas formas de 

conhecimento” (Pavanell i, 2004). 

O procedimento metodológico utilizado inicialmente foi um estudo exploratório, em 

que foi realizada uma revisão da literatura, buscando informações em documentação indireta, 

tais como livros, teses, dissertações, revistas e sites da Internet, que abordavam temas 

relacionados com os objetivos da pesquisa. Depois de conhecidas as contribuições científicas 

sobre o assunto, foi realizada uma pesquisa de campo, a fim de verificar a situação atual da 

empresa quanto aos seus objetivos, resultados, limitações, o modelo de gestão e as práticas 

gerenciais utilizadas. Após a reunião dessas informações, passou-se à construção da 

metodologia a partir do arranjo e união de algumas ferramentas da Produção Enxuta 

juntamente com Ferramentas da Qualidade tendo o critério para a utili zação de ferramentas já 

praticadas pela organização, tal como o Balanced Scorecard e o Ciclo PDCA, juntamente com 

a adoção de outras que possibil itassem uma melhor representação dos processos, praticidade 

na identificação das perdas e no planejamento, ação e medição dos resultados (7 perdas e 

Cartas de Processo).  

Depois de construída a metodologia, reuniu-se o grupo de trabalho, formado pelos 

funcionários e gerentes ligados ao setor de atendimento, a fim de apresentar a metodologia, 

analisar a sua viabil idade e planejar as ações para a sua implantação. Durante o período de 

implantação foram verificadas as necessidades de correção e realizadas as adaptações da 

metodologia ao estudo de caso.  A após a aplicação da metodologia, foram analisados os 
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resultados, confrontando-os com as metas propostas pela organização e verificado a sua 

eficiência quanto aos objetivos da pesquisa. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

A dissertação está estruturada em seis capítulos: 

 

1. Introdução: apresenta uma visão geral do estudo, seus objetivos e estrutura da 

dissertação; 

2. Revisão Bibliográfica: neste capítulo é abordada a importância da melhoria dos 

processos, do atendimento e da qualidade no setor de serviços, e são estudados o 

modelo de indicadores de desempenho Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1997), 

as ferramentas da Produção Enxuta, em particular as Cartas de Processo, os 7 (sete) 

Tipos de Perdas na Produção (Taiichi Ohno), e as Ferramentas da Qualidade (Ciclo 

PDCA, Folha de Verificação); 

3. Estudo de Caso: É analisada a situação atual da empresa, relativa aos seus processos, 

ao modelo de gerenciamento vigente, os indicadores de desempenho, itens críticos, 

principais problemas e limitações e descrita as etapas da metodologia proposta  

(construção e aplicação) ; 

4. Resultados da pesquisa: neste capítulo são analisados os resultados obtidos através das 

observações de campo e dos mapeamentos de processo, as oportunidades de melhoria 

identificadas e o resultado da utili zação das ferramentas e da metodologia proposta; e 

5. Conclusões: neste capítulo são apresentadas as considerações finais da dissertação, os 

resultados, as limitações do estudo e sugestões para a empresa e para os futuros 

trabalhos no processo de melhoria de desempenho da função produção.  

 

1.7 Delimitações da Pesquisa 

É oportuno salientar que, na empresa em estudo, algumas mudanças dependentes de 

ações em nível nacional, (visto ser uma empresa de grande porte) foram enviadas como 

sugestão de melhoria para os setores responsáveis. Este trabalho abordou as ações que 

puderam ser realizadas em nível local e em assuntos nos quais a agência possuía alçada para 

decisão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com Martins (1994) o método de pesquisa bibliográfico “é um estudo para 

conhecer as contribuições científicas sobre determinado assunto. Tem como objetivo recolher, 

selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado 

assunto” . 

Para o estudo de uma metodologia de otimização dos processos, faz-se necessária uma 

revisão bibliográfica sobre estudos desenvolvidos relativos a melhorias dos processos, 

ferramentas da qualidade, modelos de gestão de desempenho organizacional e métodos de 

mapeamento de processos. 

O estudo sobre os métodos de planejamento de melhoria tem como ponto de partida os 

trabalho de Ghinato (1996), Shingo (1996), Ohno (1997), Womack (1998). Com essa 

pesquisa pretende-se verificar as ferramentas e a metodologia do Sistema de Produção Enxuta 

que possam ser aplicados ao setor de serviços, em especial o setor bancário, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento de um processo contínuo de melhoria das operações, 

redução dos custos e melhor atendimento das metas propostas para o setor pela direção da 

empresa. 

O estudo dos Indicadores de Desempenho Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan & 

Norton, 1997), bem como o Ciclo PDCA auxil iaram no entendimento das etapas de detecção 

dos pontos críticos (processos a serem trabalhados) até o planejamento, implantação e 

acompanhamento das melhorias. Com relação à metodologia utilizada para descrever 

graficamente a situação atual dos processos, bem como a situação alvo, foram utilizadas as 

Cartas de Processo (Ishiwata, 1991). 

 Através da classificação de Ohno (1997) para as principais perdas existentes nos 

processos, foram trabalhadas as formas como estas perdas podem ser percebidas, corrigidas e 

evitadas na prestação de serviços.  

Desta forma, buscou-se promover na organização, a busca contínua da melhoria, a 

prestação de um serviço de qualidade superior ao atual, além do atendimento às metas de 

desempenho objetivadas pela organização.  
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2.1 Características dos Serviços 

Segundo Las Casas (1999) os serviços apresentam as seguintes características: são 

intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e simultâneos. 

A característica da inseparabilidade dos serviços refere-se ao fato de não poder se 

produzir ou estocar os serviços como se faz com os bens. Geralmente os serviços são 

prestados quando o atendente e o cliente estão frente a frente. A intangibil idade significa que 

os serviços são abstratos e por isto requerem um tratamento especial, dados os diferentes tipos 

de serviços que se queira prestar e como ele pode ser percebido pelo cliente. A 

heterogeneidade é a impossibil idade de se manter a qualidade do serviço constante. Segundo 

Las Casas (1999) isso se explica pelo fato de que os serviços serão prestados por pessoas, que 

são em sua natureza instáveis, podendo apresentar capacidades também diversas; logo a 

qualidade da produção será também instável. Finalmente a simultaneidade dos serviços é dada 

pelo fato de que a produção acontece ao mesmo tempo em que o consumo; deste modo é 

necessário considerar o momento de contato com a clientela como fator principal de qualquer 

esforço de melhoria. 

Este momento de contato com o cliente, “Momento da Verdade”, que pode significar 

segundos ou até horas, são momentos em que o cliente entra em contato com algum aspecto 

da organização e obtém uma impressão da qualidade de seus serviços. (Carlzon, 1994).   

É neste “Momento da Verdade” que o consumidor constata todo o esforço empregado 

pela organização para prestação daquele serviço, porém se existe alguma falha nos seus 

processos, esta será facilmente percebida por ele.  

Outro aspecto que também precisa ser considerado no processo de análise e melhoria 

dos serviços é a importância do treinamento da equipe, a fim de homogeneizar habil idades e 

conhecimentos e melhorar a relação de produção/consumo, dado o caráter de inseparabil idade 

dos serviços. Além disso, a capacidade de prestação de serviços antecipada deve ser avaliada 

para que se possa atender a demanda flutuante e obter melhor performance no momento da 

prestação do serviço.  

Las Casas (1999) defende que o primeiro passo para se prestar um serviço de qualidade 

é analisar os possíveis “Momentos da Verdade” que o cliente possa a vir a ter com a empresa, 

através dos 4Ṕ s do serviço: Perfil (ambiente físico), Processo, Pessoas e Procedimentos.  

 “Um cliente interage com um ambiente físico, processos, pessoas e procedimentos. O 

resultado da percepção de todos estes aspectos nos leva a um “ juízo final” , momento em que 

decidimos se a experiência é satisfatória ou não. Quando o serviço tem a capacidade de 

satisfazer, é considerado de boa qualidade” (Las Casas,1999). 
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Figura 2.1 Como o composto de serviços se diferencia do de produtos 

Fonte: Las Casas (1999) 

2.2 A Qualidade em Serviços 

O processo de prestação de serviço, dada sua natureza intangível, é chamado de 

processo de não-manufatura e tem como elementos básicos equipamentos e o homem; este 

último com maior ênfase. 

“Os serviços, mais que a fabricação, são dependentes de pessoas. Os serviços não são 

gerados por máquinas, mas produzidos por pessoas. A medição e a tecnologia são 

importantes, mas o “ ingrediente-chave” para um bom serviço são as pessoas, particularmente 

as que são ponto de contato” (Denton, 1990) 

Cada membro da organização precisa reconhecer que gerar qualidade é importante para 

a sobrevivência da empresa e que mudanças às vezes são necessárias para que isso possa 

ocorrer. Também é necessário agir com base em dados e fatos e não somente a partir de 

suposições, para que se possa medir os resultados alcançados e as melhorias obtidas. 

“A análise da dimensão humana da qualidade revela que é preciso 

haver qualidade na vida das pessoas que fazem as tarefas, para que 

tenham qualidade no resultado dos trabalhos que realizam. As 

melhorias obtidas em outras dimensões da qualidade (técnica, 

métodos e processos, tecnologia e econômica) não são substitutas da 

dimensão humana, mas é preciso que haja equilíbrio entre elas” 

(Faquim, 1998). 

 

Intangibil idade 
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Diante desta característica, trabalhar a qualidade em empresas prestadoras de serviços 

requer treinamento em larga escala, aperfeiçoamento constante, soluções criativas e 

inovadoras e o uso de formas de motivação que produzam resultado eficiente nos funcionários 

e façam com que estes estejam preparados, bem informados e incentivados a fornecer um 

serviço de qualidade. Além disso, há outras características próprias do setor de serviços, que 

devem ser consideradas no processo de melhoria da qualidade, conforme cita Paladini (1995): 

“Para desenvolver um projeto de qualidade total em serviços e 

métodos, consideram-se três aspectos como fundamentais: (1) a 

presença física do cliente durante o desenvolvimento do processo 

produtivo, que permite a rápida realimentação do processo; (2) a 

dificuldade de fixar, nos serviços, especificações da qualidade, devido 

a sua não-tangibilidade e (3) o fato de que o serviço pouco se repete, 

restringindo a obtenção de dados e a definição de normas e 

procedimentos padrões” . 

Para que a qualidade aconteça é necessário também o uso de planejamento adequado e 

estrutura que garanta os recursos necessários e a avaliação contínua, principalmente na fase de 

implantação. Promover a integração, também, entre os diferentes setores da organização, na 

busca da qualidade, fortalece a organização, evita desequil íbrios indesejáveis, objetivos 

conflitantes e resultados divergentes dos objetivos da organização.  Contribui também para a 

criação de atividades interdependentes e complementares (sinergia) entre os processos. 

Oferecer um atendimento personalizado e de qualidade pode significar para a empresa 

um diferencial em relação às suas concorrentes, além de contribuir para o aumento da 

competitividade e da produtividade, com a oferta de um serviço mais rápido, seguro e 

eficiente, eliminando a necessidade de retrabalho, reduzindo despesas e desgaste dos 

funcionários e otimizando o uso dos recursos. 

“A administração que enfatiza a qualidade em primeiro lugar pode 

ganhar a confiança do consumidor passo a passo, e as vendas da 

empresa aumentarão gradualmente. No longo prazo, os lucros serão 

substanciais e permitirão que a empresa tenha uma administração 

estável. Se uma empresa segue o princípio do lucro em primeiro lugar, 

poderá obter lucros rápidos, mas não aguentará a competitividade por 

um período de tempo longo” (Ishikawa, 1993). 

Neste ponto, ressalta-se a importância do apoio da liderança como força propulsora da 

excelência organizacional, por meio de seu comportamento ético, de suas habil idades de 
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planejamento, comunicação e análise crítica de desempenho comprometendo-se com a 

disseminação dos valores, diretrizes e estratégias da dependência, estimulando nas pessoas a 

motivação e o comprometimento com os resultados. 

Segundo um levantamento feito entre as melhores empresas, realizado pela revista 

Melhores e Maiores (1993), citado em Las Casas (1999), as principais estratégias utili zadas 

para melhoria da qualidade enfatizam os seguintes aspectos: 

 

Tabela 2.1 O que fazem algumas melhores empresas em diferentes setores?(1991) 

Fonte: Las Casas (1999) 

Estratégia Citações % 

Qualidade de Serviços/Atendimento 8 30,8 
Administração Participativa 4 15,4 
Importação/Exportação 4 15,4 
Produtividade 3 11,5 
Descentralização 2 7,7 
Ampliação de linhas 2 7,4 
Inovação 1 3,8 
Preços Reduzidos 1 3,8 
Diversificação 1 3,8 
Total 26  

 

Percebe-se uma concentração estratégica nas atividades ligadas ao atendimento, gestão 

participativa e produtividade (somam 57,7%), tópicos relacionados à qualidade dos serviços, 

revelando uma tendência por parte de muitas empresas brasileiras. 

Ainda segundo esta pesquisa, a tendência pela valorização dos clientes (foco no cliente) 

e dos empregados pode se percebida em várias empresas do setor de serviços. Os funcionários 

são vistos como criadores do produto e o principal contato da empresa com o cliente, para 

onde boa parte do esforço de melhoria deve ser direcionado. Porém tal atitude muitas vezes 

requer profunda mudança cultural na empresa. 

2.3 A Melhoria dos Process os no Sistema de Produção Enxuta 

 No Japão, o Sistema Toyota de Produção começou a ser construído há mais de 

cinqüenta anos por Taiichi Ohno, que a partir de contribuições de Shigeo Shingo, e através de 

estudo das obras de Taylor e Ford, desenvolveu uma sistemática de análise das perdas nos 

processos produtivos, visando, principalmente, a eliminação dos custos desnecessários ao 

processo, o que é determinado por Shingo de princípio do não-custo.  Mais tarde este sistema 

foi denominado, através dos estudos de Womack et al. (1992), de Sistema de Produção 

Enxuta. 
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Esta abordagem baseia-se na priorização das melhorias nos sistemas produtivos, via  

eliminação de desperdícios, a partir da análise das atividades que agregam ou não agregam 

valor ao produto final, entendido como a qualidade do serviço prestado ao cliente.  

O objetivo central consiste em capacitar as organizações para responder rapidamente às 

constantes flutuações de demanda de mercado, através do alcance efetivo das principais 

dimensões de competitividade: como flexibilidade, custo, qualidade, atendimento e inovação. 

Dessa forma, o Sistema Toyota de Produção é utilizado como uma referência fundamental no 

campo da Engenharia da Produção. 

Segundo Shingo (1996): 

 “Toda produção, executada tanto na fábrica como no escritório, deve 

ser entendida como uma rede funcional de processos e operações. 

Processos transformam matérias-primas em produtos. Operações são 

as ações que executam essas transformações. Esses conceitos 

fundamentais e sua relação devem ser entendidos para alcançar 

melhorias efetivas na produção”. 

Shingo (1996), ainda sobre este tema aconselha:  

“Para maximizar a eficiência da produção, analise profundamente e 

melhore o processo antes de tentar melhorar as operações” . Com isso 

fica claro que, ao se avaliar o método de trabalho utili zado, pode-se 

criar novos e eficientes métodos que permitam melhorias substanciais 

e  impeçam  problemas  ao invés de corrigí-los” .  

Para Shingo, seja qual for o processo, ele é basicamente composto de quatro atividades 

principais: processamento, inspeção, transporte e espera. As atividades de processamento 

podem ser classificadas como operações de setup e operações principais. As operações de 

setup correspondem às atividades de preparação antes e depois das operações, como ligar 

máquinas, verificar se materiais necessários à produção estão disponíveis, ferramentas, etc. As 

operações principais correspondem às atividades de execução do trabalho, ações que 

transformam as matérias primas em produto acabado para o cliente. 

• Processamento – Transformação da matéria prima em produto ou serviço; 

• Inspeção – Medição da qualidade; 

• Transporte – Movimentação de material; 

• Estocagem – Manter ou estocar produtos ou matérias-primas. 

A primeira barreira encontrada para a eliminação das atividades consideradas não 

agregadoras de valor, é a constatação da impossibil idade de sua eliminação, passando a serem 
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consideradas como um mal necessário. “Infelizmente, à medida que o tempo passa, o “mal” é 

esquecido e apenas o “necessário” permanece. É por isso que tanta perda permanece oculta 

por trás dos processos e das operações” (Shingo, 1996).  

A capacidade de se conseguir melhorias nos processos é não considerar as perdas como 

algo normal ou inevitável. É essencial que se analisem criticamente os processos e se 

busquem novas formas de fazê-lo, de forma a eliminar estas perdas, pois sempre será possível 

fazer de forma melhor. Dessa maneira, a empresa pode otimizar consideravelmente seus 

recursos materiais, humanos e tecnológicos, melhorando continuamente os resultados, 

respondendo de forma adequada às expectativas do mercado e dos acionistas. 

O pensamento voltado para a melhoria dos processos faz com que se busquem novas 

formas de agir e de pensar em relação às atividades. Para isso é necessária a participação de 

todos na sua prática. 

Trabalhar os processo de forma a reduzir custos, desperdícios, melhorar o ambiente de 

trabalho, a execução das tarefas, a qualidade, além de melhorar o relacionamento com o 

consumidor, requer um trabalho diário e permanente de toda a organização, além da 

promoção de um ambiente estimulador de formulação de idéias e de sugestões. 

 Segundo Santos (1994), o empregado só irá realmente se envolver e desenvolver 

esforços em pensar e apresentar sugestões, para melhorar a empresa, se sentir que há espaço 

para isso. Se a empresa acredita nesses processos, estimula sua prática, recompensa as 

sugestões e as implanta, certamente irá desencadear um processo de melhoria. 

Outro aspecto importante, na busca pela melhoria contínua, é a questão da padronização 

das melhorias. A cada mudança realizada nos processos que objetive contribuir para a sua 

melhoria, é necessário que se padroniza o procedimento que gerou esta mudança a fim de 

garantir que essa ação não se perca ou regrida, e que a partir daí se busque um nível melhor de 

desempenho. Continuamente a cada análise e ação para melhoria dos processos, parte-se de 

uma situação já estabil izada para uma situação melhor. 

2.3.1 As Sete Perdas  

Um ponto essencial no sistema de melhorias é a perseguição e eliminação de toda e 

qualquer perda existente no processo. Este princípio baseia-se na crença de que a equação: 

CUSTO + LUCRO = PREÇO DE VENDA                                                                      (2.1) 

Deve ser substituída por: 

PREÇO DE VENDA – CUSTO = LUCRO                                                                      (2.2) 
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Em um mercado altamente competitivo, uma empresa só pode ter lucro se as perdas 

forem absolutamente eliminadas. Perdas são consideradas atividades completamente 

desnecessárias que geram custo, não agregam valor e que, portanto, devem ser imediatamente 

eliminadas (Ohno, 1997). 

Ohno, grande idealizador do Sistema Toyota de Produção, propôs que as perdas 

existentes nos processos produtivos fossem classificadas em sete grandes tipos: 

• Perda por superprodução (quantidade e antecipada); 

• Perda por espera; 

• Perda por transporte; 

• Perda por processamento; 

• Perda por estoque; 

• Perda por movimentação; 

• Perda por defeito. 
 

A perda por superprodução é considerada a mais grave de todas as perdas, pois além de 

ser a mais difícil de ser eliminada, pode encobrir as demais. A perda por superprodução pode 

ser dividida em dois tipos, por quantidade ou por antecipação da produção. A primeira se 

refere à produção além do volume programado ou demandado pelo mercado. A segunda diz 

respeito à produção antes da demanda, que geralmente é direcionada para a formação de 

estoques. 

A perda por espera é resultado de intervalo de tempo em que nenhum processamento é 

realizado e o material fica “parado”, aguardando o seu destino final ou a seqüência no 

processo.   

O transporte (de material) é considerado como uma atividade que não agrega valor, 

portanto uma perda, devendo por isso se minimizada. As melhorias mais significativas na 

redução das perdas por transporte são aquelas advindas de alterações no layout e na busca por 

processos seqüenciais que não necessitam que o material seja transportado.  

A perda por processamento ocorre quando o processo apresenta problemas que 

impactam na sua eficiência, seja no aumento de desperdícios e materiais durante a produção, 

seja pela necessidade de ajustes constantes, etc., ações que podem ser eliminadas sem afetar o 

produto ou serviço que está sendo desenvolvido.  

A perda por estoque, seja ele de matéria-prima, material em processamento ou produto 

acabado, enfrenta a questão do seu uso regular pelas empresas, a fim de atenuar as flutuações 

de demanda ou atenuar problemas de quebra de máquinas, manutenção de equipamento e 
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demais ações que, devido à falta de planejamento eficiente podem interromper a produção por 

um período. Estes estoques, além de representar dinheiro “parado”, ajudam a mascarar os 

problemas dos processos. 

As perdas por movimentação (humana) correspondem aos movimentos desnecessários 

realizados pelas pessoas na execução das atividades. Este tipo de perda pode gerar aumento da 

fadiga do operador e, se não bem acompanhado, em doenças ergonômicas. Já as perdas por 

defeitos resultam de produtos fabricados fora das especificações ou do padrão de qualidade 

estabelecido. 

As perdas no processo ocorrem por desequilíbrios e instabil idade entre as operações. A 

simples eliminação da falha, não resolve o problema do desperdício.  O que deve ser 

eliminado, em primeiro lugar, são as fontes de desperdícios, ou seja, as causas que levam as 

falhas nos processos e que acarretam custo ao produto, os quais o cliente não está disposto a 

pagar, pois não são percebidos por este como agregação de valor. 

No setor de serviços bancários percebe-se uma grande incidência de perdas, sendo 

algumas vistas claramente devido à simultaneidade com que ocorre a prestação do serviço e a 

resposta do cliente com relação à satisfação. Algumas ocorrências como longo tempo de 

espera, defeitos de qualidade/conformidade, movimentação excessiva e perdas do 

processamento em si são constantes e facilmente identificáveis, porém nem sempre fáceis de 

corrigir, devido a fatores comportamentais, burocráticos e, até mesmo, tecnológicos. 

Segundo Shingo (1996), apenas aqueles aspectos do processo que transformam o 

material ou melhoram a qualidade, as operações que realmente propiciam mudanças na forma 

e na qualidade, agregam valor aos produtos ou serviços. Inspeção, espera, transporte e outras 

operações incluídas no processamento (operações auxil iares) apenas elevam os custos e 

devem ser eliminadas. 

Quando eliminam atividades desnecessárias (que não agregam valor ao produto) ou 

padronizam seletivamente as atividades prioritárias, aquelas responsáveis pela maior parte da 

percepção positiva do cliente, a empresa não apenas passa a concentrar seus talentos em 

atividades que adicionam valor, como também permite expandir seus negócios. 
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2.4 Mapeamento dos Processos 

O mapeamento dos fluxos de processo como ferramenta de diagnóstico, ajuda a 

perceber, de forma visual as interligações entre as diversas operações que compõem o corpo 

da atividade organizacional e a identificar os pontos de melhorias no processamento, 

inspeção, transporte e estocagem do produto. 

Em particular no setor de serviços, a atividade estocagem não é aplicada, pois dada a 

natureza da inseparabil idade, citada por Las Casas (1999), é difícil distinguir a produção da 

estocagem dos serviços, visto que este é prestado frente a frente com o cliente. Isso também 

ocorre pelo grau de intangibil idade dos serviços, dado ao fato de que estes são abstratos, 

embora possam estar associados a algum bem tangível, que dependendo do tipo de serviços 

prestado, pode vir a ter uma importância maior.  

Para o Sistema Toyota de Produção, a redução dos custos, através da eliminação das 

perdas, requer uma análise detalhada da seqüência do processo. Para isso é necessário avaliar 

de forma sistemática todos os aspectos do trabalho, verificando as atividades que não agregam 

valor. 

O mapeamento do fluxo do processo é uma etapa fundamental para diagnosticar a 

situação atual e futura de uma produção de bens ou serviços a partir dos seguintes aspectos: 

ajuda a visualizar de forma simples os processos individuais, ilustrando seqüencialmente, 

através de símbolos, todas as etapas de um processo, do início ao fim, e facilita a identificação 

das fontes de desperdícios, utilizando linguagem comum para tratar todas as operações. 

Aliada a essa ferramenta, é possível a utili zação de conceitos e técnicas do Sistema Toyota de 

Produção, evitando a implementação de técnicas isoladas, relacionando o fluxo de 

informações ao fluxo de materiais. Desta forma ajuda a identificar as oportunidades de 

melhoria, pois, através da sua análise, é possível identificar pontos críticos, gargalos, 

atividades que agregam e não agregam valor e, assim, agir racionalmente no intuito de tornar 

os processos eficientes dentro dos parâmetros de qualidade determinados pela empresa e pelo 

mercado. 

 Há diversos tipos de padrões de simbologia para descrição de fluxos de processos, eme 

que se deve buscar utilizar o modelo que mais seja adequado ao trabalho que se deseja 

desenvolver e que seja facilmente entendido pelas pessoas. Neste trabalho será utilizada a 

simbologia adaptada da proposta de Ishiwata (1991) para construção dos fluxogramas dos 

processos abordados nesta pesquisa.  
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Figura 2.2 Fluxograma – Simbologia para a Área Administrativa 

Fonte: Adaptado de Ishiwata, (1991 pág. 119) 

2.5 Ciclo Deming (PDCA) 

Uma das ferramentas utilizada neste trabalho para a construção da metodologia 

proposta, é o chamado Ciclo Deming ou Plan, Do, Check, Action (PDCA), que permite que 

todo o processo seja avaliado, medido, planejado e executadas melhorias, avaliadas as 

melhorias e novamente promovidas ações que garantam o contínuo aprimoramento dos 

processos organizacionais. 

Will iam Edwards Deming, promovedor do Ciclo PDCA, ressaltou, no início dos seus 

estudos, a importância do uso de métodos estatísticos para controle da qualidade na produção, 

sendo um dos principais divulgadores do Controle Estatístico do Processo (CEP) e da 

melhoria contínua. Seus trabalhos realizados no Japão ajudaram-no a tornar-se um dos 

principais nomes no estudo da qualidade.  

Idealizado por Walter Shewhart e amplamente divulgado por Deming, o Ciclo PDCA, 

também chamado Ciclo Deming, dada a importância deste autor para a disseminação da 

ferramenta, é composto de quatro fases seqüenciais, que, repetidas continuamente de modo 

racional, auxil iam no alcance da melhoria contínua dos processos e da qualidade, podendo ser 

utilizado tanto no nível operacional quanto no nível estratégico. 

 O PDCA é um método bastante simples que pode ser utilizado tanto para a gerência da 

empresa como um todo, como para cada um dos processos. A sigla PDCA vem do inglês 

Plan, Do, Check e Action que significa que nas atividades gerenciais tudo precisa ser 

planejado, executado, verificado e, quando for necessário, corrigido ou melhorado.  
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• Planejar (Plan): Desenvolvimento dos planos de ação, utilizando modelos que 

facil item a visualização e acompanhamento do planejamento. Ao final desta etapa, o 

planejamento deve ser disseminado entre os demais membros da equipe de trabalho 

para sua aprovação, conhecimento e acompanhamento; 

• Desenvolver (Do): Corresponde à implantação das ações previstas no Plano de Ação. 

Deve-se preparar os membros da equipe que irão implementar as ações planejadas. 

Estes membros e outros selecionados deverão atuar como multiplicadores do processo 

de melhoria; 

• Criticar (Check): Consiste em reuniões periódicas de acompanhamento dos trabalhos. 

Estas reuniões caracterizam-se pela análise crítica do processo e pela comparação dos 

resultados obtidos com os desejados e planejados; 

• Agir (Act): Utilizar as ações decorrentes da analise crítica a fim de planejar ações 

visando à melhoria dos resultados apresentados no período e providenciar dados para 

revisões tanto a nível tático como estratégico; 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.3 Representações usuais do Ciclo PDCA 

Fonte: Prazeres (1997) 

 

Desta forma o método PDCA pode contribuir para obter um constante aperfeiçoamento 

do sistema de gestão e, conseqüentemente, do processo de tomada de decisões, para que a 

organização possa manter-se inserida no novo ambiente de competição econômico-financeiro, 

obtendo eficácia na realização das metas estabelecidas e no cumprimento de seus objetivos. 

Através de uma abordagem sistêmica, Deming chegou a alguns critérios, considerados 

por ele fundamentais para que um programa de melhoria da qualidade tenha êxito na 

organização (Walton, 1989): 

• A missão da organização não deve estar voltada apenas para os resultados financeiros, 

mas, também, para a manutenção da sobrevivência do negócio. Para que isto aconteça é 

necessário buscar a melhoria de todos os processos de trabalho da empresa de forma 
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global, além da inovação, pesquisa e revisão constante do papel da empresa no mercado 

frente aos seus clientes, fornecedores e concorrentes; 

• A responsabil idade pela melhoria é de todos, principalmente da alta administração que 

deve liderar, apoiar, acolher idéias e conduzir todo o processo no sentido de concretizar 

a transformação; 

• A liderança deve procurar resolver os problemas relativos aos processos, como a 

disponibil idade de matéria-prima, mão de obra, máquinas com defeito, falta de 

treinamento, entre outros pontos que possam impedir que as pessoas executem 

adequadamente o seu trabalho; 

• A melhoria deve ser contínua, na busca de níveis de qualidade cada vez melhores, 

abrangendo produtos, serviços e processos; 

• Instituir um sólido programa de educação e retreinamento. Muitas pessoas aprendem 

seu trabalho com um colega que não foi treinado adequadamente. Isto faz com que se 

leve a desvios nas execuções do trabalho, gerando erros e falta de qualidade. A empresa 

deve implantar e manter, em todas as sua áreas, um programa de treinamento e 

educação que ajude a evitar esses problemas e contribua para a melhoria dos níveis de 

desempenho; 

• Instituir a liderança. No lugar de simplesmente dizer aos subordinados o que fazer ou 

puni-los quando houver erros, os líderes devem ajudar as pessoas a realizar seu trabalho. 

• As pessoas precisam se sentir seguras para trabalhar bem, por isso deve-se procurar 

afastar o medo. O medo é um obstáculo para se obter a eficácia e a eficiência nas 

empresas. Pessoas com medo deixam de apontar as falhas no sistema, o que faz com 

que os problemas persistam e se agravem; 

• Eliminar barreira entre as áreas. O desalinhamento entre os departamentos das empresas 

pode levar à busca de objetivos conflitantes e não gerar resultados para o todo da 

empresa, apenas pontual. Deve-se buscar o trabalho integrado em equipe e com metas 

compartilhadas; 

• Eliminar cotas numéricas. O gerenciamento deve basear-se na liderança e na melhoria 

de processos. A busca que só leva em conta cotas numéricas pode induzir as pessoas a 

atingi-las a qualquer preço para manter o emprego. 

 

Além desses pontos considerados essenciais para a eficácia de um programa de 

qualidade, Deming (Walton, 1989) citava a existência de algumas “doenças fatais” que 

poderiam causar o fracasso de um programa. Entre elas estão: 
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• A falta de constância de propósito, em que a administração, baseando-se no 

gerenciamento em curto prazo, não contribua para a consolidação dos programas que 

necessitam de maior tempo para se mostrarem eficazes; 

• Ênfase no lucro em curto prazo, levando a empresa à busca de respostas rápidas 

(resultados) muitas vezes sacrificando a produtividade e a qualidade; 

• Avaliação de desempenho individual podendo levar à deteriorização do trabalho em 

equipe, da motivação e disseminando a rivalidade, além de levar ao medo, no caso do 

não atingimento do estabelecido; 

• Dirigir a empresa com base apenas em números visíveis, desconsiderando os efeitos dos 

números não medidos, porém existentes, como, por exemplo, custo da insatisfação dos 

funcionários, da falta de treinamento, de perda de um cliente, etc. 

 

Segundo Deming (Walton, 1989) para viabil izar a implantação eficiente de um sistema 

de qualidade, o estilo de administração deveria passar por um processo de transformação para 

um sistema de “saber profundo”. Este tipo de abordagem permite que os administradores 

entendam a empresa como um sistema composto por partes interdependentes, porém com 

interação entre si na busca de objetivos comuns. 

“Neste ponto, Deming ressalta a importância de se trabalhar as pessoas, compreender 

seus comportamentos, diferenças e perfis. Utilizar a liderança para lidar com os diferentes 

tipos de pessoas, de forma a obter resultados positivos em relação à estratégia da empresa” 

(Walton, 1989). 

O ciclo PDCA é um método amplamente utili zado pelas empresas e que vem servindo 

de base teórica para outros modelos de otimização dos processos e da qualidade que surgiram 

posteriormente ao seu desenvolvimento. 

2.6 Melhorias no Setor de Atendimento ao Cliente: O Envolvimento das 

Pessoas 

 Para se obter sucesso com relação à qualidade em qualquer instituição é primordial 

que se fale sobre análise e melhoria dos seus processos.  

“Quando se fala em sucesso, logo vem à mente que as organizações 

precisam ser rápidas e flexíveis, além de manterem o aperfeiçoamento 

contínuo. Mas fazer com que as pessoas assumam o compromisso de 

mudar constantemente não é tarefa fácil. Elas podem compreender que 

a mudança é necessária e saber o que deve ser mudado, mas preferem 
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fazer da maneira a que estão acostumadas. Ficam presas ao raciocínio 

que as levou onde estão hoje, apesar disso não poder leva-las ao 

futuro” (Faquim, 1998). 

 A metodologia aqui apresentada pretende ensinar as pessoas a fazer mudanças no 

modo como trabalham, analisando criticamente os procedimentos e a forma como as 

atividades são realizadas, objetivando atingir sua eficácia.  

O objetivo é que à medida que, a metodologia for sendo implementada, as pessoas 

sejam treinadas e aprendam a pensar seu trabalho de forma diferente, a enxergá-lo de outra 

forma. 

“Tradicionalmente, nas organizações, a estrutura de cargos se 

assemelha a uma pirâmide construída em camadas. No topo se 

encontram a Presidência, a Diretoria e os departamentos que são 

responsáveis por dirigir a empresa. Na base da pirâmide estão os 

funcionários que têm contato diário com os clientes e os que melhor 

conhecem as operações da linha de frente. Ironicamente, na maioria 

das empresas, esses funcionários não têm nenhum poder para reagir às 

situações particulares que surgem constantemente” (Carlzon, 1994). 

As dificuldades encontradas, no desempenho das tarefas no dia a dia em uma empresa, 

tendem a deixar o clima de trabalho tenso para todos os funcionários, o que se relaciona 

diretamente com os resultados organizacionais e podem ser percebidos com o aumento no 

número de reclamações, doenças psicossomáticas e nas relações conflitantes entre líderes e 

liderados, na qualidade do serviço prestado, além de contribuir indiretamente para o aumento 

de alguns custos, sejam eles invisíveis (desmotivação, desatenção, fadiga,...) ou de fácil 

percepção (custo de oportunidade, retrabalho, afastamentos, etc.).  

“As pesquisas indicam que as melhores empresas de serviços não somente solicitam 

mais sugestões de seus funcionários, como utili zam a maioria delas. Isto faz com que os 

funcionários sintam que são importantes e demonstra a eles que a empresa dá importância 

tanto aos seus clientes internos quanto externos” (Gerson, 1997). 

Paladini (1995), quando aborda a questão da motivação para a qualidade, cita cinco 

linhas básica de abordagens que podem ser usadas como estratégias gerenciais para motivar as 

pessoas. 

1. Abordagem Participativa: Parte do princípio de que a busca da qualidade depende do 

esforço de todos, evidenciando a importância da participação e o empenho das pessoas. 

Além disso, considera que todos têm inteligência e criatividade e, por lidarem 
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diretamente com os problemas, são os que mais conhecem a respeito do assunto, 

podendo esperar respostas viáveis e soluções; 

2. Abordagem Promocional: Utiliza “campanhas promocionais” para melhorar a 

motivação das pessoas para a produção da qualidade. Ela parte do princípio de que o 

empregado pode contribuir para a melhoria da qualidade, sendo motivado através da 

promoção de idéias criativas e dando mais importância ao seu trabalho; 

3. Abordagem Clássica: Esta abordagem contrasta com o enfoque participativo, estando 

fundamentada em cinco princípios aplicados diretamente aos responsáveis pelos 

serviços: a) Destaque ao prejuízo da má qualidade; b) Atenção ao dano à atuação da 

empresa no mercado; c) Atenção ao dano à folha de serviços do empregado; d) 

Responsabilização de cada empregado por suas próprias atividades; e) Utilização de 

medidas corretivas; 

4. Abordagem Aderente: Parte da hipótese de que é preciso desenvolver um modelo de 

Sistema de Qualidade específico à realidade da empresa, sugerindo tratar as 

especificidades dos processos e os pontos críticos e dar a eles total ênfase, priorizando 

recursos para utili zá-los nesses pontos. Além disso, defende o uso de normas de 

controle adaptadas aos processos e de desempenho; 

5. Abordagem Progressiva: Busca motivar as pessoas a transpor obstáculos sucessivos, 

apresentados sob forma de desafios e provocando reação nas pessoas a buscarem novos 

patamares de desempenho.  

De acordo com a característica de cada empresa e dos objetivos que se queira atingir, a 

utilização de uma ou mais abordagens pode apresentar vantagens e desvantagens, cabendo a 

empresa analisar a mais adequada e adaptá-la à realidade, de forma a diminuir as 

desvantagens. Diante disso, Paladini (1995) recomenda que antes que uma abordagem seja 

completamente definida, realize-se uma análise mais apurada da situação da empresa, em que 

seja verificado, entre outras coisas, como as pessoas percebem as ações motivadoras e 

desmotivadoras no ambiente de trabalho e o que consideram mais importante para se sentirem 

realmente motivadas.  

Na literatura pode-se encontrar vários trabalhos que, ao abordarem a questão do 

gerenciamento, da qualidade, dos métodos de arranjo produtivo, dos modelos de gestão e de 

produção são unânimes em afirmar a importância das pessoas para o sucesso de qualquer 

programa que se realize na empresa. Spear & Bowen (1999) ao procurarem compreender as 

nuances do Sistema Toyota de Produção, em seu trabalho “Decodificando o DNA do Sistema 

Toyota de Produção”, concluíram que: 
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“Em todas as organizações que estudamos e que eram administradas segundo o Sistema 

Toyota de Produção, partilham a crença de que as pessoas são o patrimônio corporativo mais 

significativo e que os investimentos em seus conhecimentos e suas habil idades são 

necessários para construir a competitividade”. 

Além do Sistema Toyota de Produção, o Balanced Scorecard e Ciclo Deming (PDCA) 

são outros modelos, também abordados neste trabalho, que evidenciam, em seus princípios, o 

papel e importâncias das pessoas. 

Portanto, envolver as pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer processo de 

trabalho, pois é a partir da interação com os processos de trabalhos, do envio de sugestões de 

melhoria e do autogerenciamento de cada atividade que se pode criar um ambiente de trabalho 

inovador e motivador na busca de melhorias. 

2.7 O Planejamento de Melhorias na Qualidade e nos Processos 

O planejamento é um procedimento que determina antecipadamente quais os objetivos 

almejados e o que deve ser feito para atingí-los de maneira adequada. Envolve o diagnóstico 

da situação atual da empresa, a definição das atividades que serão desenvolvidas, a 

estruturação do plano de ação, a alocação dos recursos necessários, a estratégia a ser utilizada, 

atribuições, responsabilidades, cronograma, métodos de implantação e medidas para 

avaliação. 

 “A formulação dos objetivos da organização pode partir dos propósitos sócio-

econômicos, valores dos principais dirigentes ou da avaliação de oportunidade externa e 

interna e dos pontos fortes e fracos da organização (Objetivos Estratégicos)” (Steiner, 1980). 

As atividades de planejamento, de uma forma geral, devem ter como ponto de partida a 

definição clara dos objetivos a serem alcançados, a fim de garantir os meios para atingí-los e 

de preferência mensuráveis, a fim de viabil izar a sua avaliação.  

A partir da definição desses objetivos pela organização, são definidos os objetivos 

Táticos e Operacionais e tomadas as decisões quanto ao horizonte de tempo em que o 

planejamento irá ser estruturado, podendo ser, segundo Steiner (1980), de médio ou curto 

prazo.  

a) Médio Prazo: É a fase em que são preparados planos detalhados, coordenados e 

abrangentes para os objetivos selecionados pela empresa. Geralmente abrangem um 

período de tempo de cinco anos.  

b) Curto Prazo: É o estágio que especifica as atividades a serem desenvolvidas dentro 

de um segmento do período de médio prazo. Nesta etapa são preparados orçamentos 
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detalhados e planos funcionais bastante específicos, tratando-se de assuntos como 

metas de desempenho, aquisições de materiais e manutenção de estoques, 

cronograma de campanhas publicitárias de curto prazo, etc. 

 

 “O planejamento é a fase fundamental da implantação de todo  processo da Qualidade, 

sendo vista como a etapa que desenvolve a interface entre a estrutura conceitual da qualidade 

e os objetivos da empresa, de um lado, e as ações práticas destinadas à aplicação de conceitos 

e viabilização do alcance dos objetivos, de outro” (Paladini, 1997). 

Paladini (1997) cita como benefícios pelo uso do planejamento: 

• Viabil iza a disponibilidade de soluções prévias para problemas comuns, ao invés de 

contar com soluções “mágicas” , que apareceriam nas emergências; 

• A sensação de conforto ao tomar decisões sobre quais atividades devem ser 

desenvolvidas, sem que haja urgência em sua adoção ou falta de tempo para melhor 

analisar cada uma delas e decidir sobre sua viabilidade, utilização ou conveniência; 

• Evita improvisações; 

• Gera padrões que deverão ser utili zados em cada atividade de processo, definindo como, 

quando, quanto e que características devem ser atendidas. 

 

A estruturação do planejamento de melhoria deve ser cuidadosamente elaborada, a fim 

de envolver e definir todos os elementos necessários a sua aplicação e para não perder o foco 

naquilo que realmente se queira atingir. Para isso deve procurar definir a área onde a melhoria 

será realizada, suas características, as pessoas envolvidas com a melhoria (clientes) e as 

responsáveis pelas alterações, as atividades que serão desenvolvidas de acordo com os 

resultados almejados, que forma de avaliação será utilizada, os resultados obtidos e a garantia 

de realimentação do processo, viabil izando a busca pela melhoria contínua. 

2.8  Indicadores de Desempenho: Balanced Scorecard 

Desenvolvido inicialmente pelos pesquisadores Kaplan e Norton (1997) em conjunto 

com outros pesquisadores, na década de 90, nos Estados Unidos, o Balanced Scorecard 

(BSC) surgiu a partir de verificações que indicavam que através da análise organizacional por 

outras perspectivas, que não só a financeira, as empresas poderiam desenvolver uma série de 

indicadores que auxiliariam no monitoramento dos resultados alcançados e pretendidos, bem 

como na disseminação de suas estratégias, além de ajudar a esclarecer como poderiam ser 
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aperfeiçoadas as capacidades internas e  os investimentos necessários em pessoal, sistemas e 

procedimentos visando melhorar o desempenho futuro. 

O Balanced Scorecard é uma metodologia que permite os executivos avaliarem suas 

unidades de negócio e até que ponto elas geram valor para seus clientes atuais e futuros. É 

utilizada, principalmente, para traduzir a missão e estratégia da empresa através de objetivos e 

medidas tangíveis que facil item a compreensão destes fatores e a sua interação no contexto 

organizacional de forma a atingir resultados no longo prazo e viabil izar processos gerenciais 

críticos. 

Na visão de Kaplan e Norton (1997) as empresas passaram de uma condição que exigia 

investimento em tecnologias (Era Industrial) para a de investimento em informação (Era da 

Informação). E este ambiente, tanto para o setor industrial quanto para o setor de serviços, 

demanda capacidade de mobil izar e explorar não apenas ativos tangíveis (financeiros) como 

também intangíveis (qualidade, eficiência produtiva, etc.).   

Esta metodologia, baseada em quatro perspectivas (financeira, do cliente, dos processos 

e de aprendizagem e desenvolvimento), auxil ia num diagnóstico equilibrado do desempenho 

operacional de uma empresa e indica quais os motores que impulsionarão o seu futuro 

(Kaplan  e Norton, 1997), além de permitir que os gerentes observem a empresa sob quatro 

perspectivas importantes: 

• Como os clientes vêem a empresa; 

• Em que a empresa deve ser melhor; 

• Como continuar aprimorando e agregando valor; e 

• Como os acionistas vêem a empresa (perspectiva financeira).  

Além de oferecer aos gestores ampla visão no âmbito dessas quatro perspectivas, o 

sistema minimiza a sobrecarga de informação, limitando a quantidade de medições utilizadas 

(Kaplan e Norton, 1997). 

FINANÇAS    PROCESSOS 

INTERNOS 

     

  VISÃO E ESTRATÉGIA   

     

APRENDIZADO E 

CONHECIMENTO 

   CLIENTE 

 

 Figura 2.4: Perspectivas do Balanced Scorecard 

Fonte:  Kaplan e  Norton (1997) 
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2.8.1 As Quatro Perspectivas 

O aprendizado e desenvolvimento são fatores abordados através da ótica do 

gerenciamento do conhecimento. Estes incluem recrutamento estratégico, treinamento (formal 

e informal), desenvolvimento de equipes, motivação, sistema de informação corporativo, 

gestão do conhecimento e das habilidades dos funcionários, desenvolvimento da base de 

conhecimento e promoção de grupos de aprendizado dentro da organização. Esta perspectiva 

está voltada para aspectos de infra-estrutura da empresa, em especial a humana, que é 

considerada a verdadeira representante da capacidade de gerar novas estratégias e maior 

competitividade, sendo o principal suporte aos processos a fim de promover mais valor ao 

produto ou serviço. 

 “Em organizações prestadoras de serviços, a questão humana é particularmente 

importante, pois os funcionários interagem diretamente com os clientes, podendo pôr todo o 

processo a perder, através de um mau atendimento, gerado pela sua insatisfação” (Silva, 

2002).  

Kaplan e Norton (1997), sugerem, baseados em estudos organizacionais, três medidas 

básicas para o desempenho dos funcionários: satisfação, retenção e produtividade. Estas 

medidas aliadas aos vetores infra-estrutura, clima organizacional e capacitação formam as 

condições essenciais para o bom desempenho funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: A Estrutura de Medição do Aprendizado e Crescimento 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 

 

A perspectiva de processo interno abrange as melhorias no processo produtivo, tanto 
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introdução de automatização e avanços tecnológicos, compreensão dos processos atuais e da 

interdependência entre áreas.  

Kaplan e Norton (1997) recomendam que, principalmente as organizações de serviços, 

devem identificar os problemas de seus processos internos que possam afetar negativamente 

os custos, a capacidade de resposta ou o nível de satisfação dos clientes, para poder 

desenvolver medidas que permitam oferecer produtos e serviços de qualidade superior aos da 

concorrência. As melhorias em produtos e serviços devem estar baseadas na análise de 

indicadores internos apropriados à dimensão que se queira atuar. Medidas de produtividade, 

qualidade, custo, tempo de produção, financeiras, auxil iam nesta análise e podem indicar à 

organização a necessidade de rever seus produtos/serviços, adequando às novas necessidades 

do mercado e até a necessidade de lançar novos produtos. 

A perspectiva do cliente abrange as relações comerciais, reclamações, atendimento, 

pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado, medidas de fidelização e é atualmente um dos 

pontos mais trabalhados pelas empresas em busca da excelência no atendimento e na 

superação das necessidades dos clientes. Esta perspectiva ajuda a empresa a criar valor ao seu 

produto/serviço de forma que o mercado perceba-o como tal, e passe a aceitá-lo de maneira 

satisfatória, além de poder avaliar o desempenho dos seus processos internos, através da ótica 

do cliente, permitindo focar a melhoria dos seus processos a partir da percepção do mercado 

consumidor.  

A perspectiva financeira representa a meta final. Os objetivos e medidas das outras 

perspectivas devem estar associados a uma cadeia de causa e efeito interagindo entre si e 

gerando melhoria dos resultados e do desempenho. Esta perspectiva avalia os resultados do 

negócio a partir dos resultados financeiros e da satisfação de seus acionistas. Os custos, 

lucros, investimentos e demais indicadores tradicionais de desempenho da empresa, aliados à 

estratégia corporativa e aos objetivos do negócio, precisam ser considerados no momento em 

que se avalia o seu desempenho. 

“A gerência financeira poderá estar associada ao Custo Baseado na Atividade (ABC), 

na Análise Econômica Funcional (FEA), na Análise de Valor Agregado (EVA) ou a outras 

práticas gerenciais de apuração de dados financeiros que possam ajudar na estimativa de 

custos e na gerência de investimentos e projetos” (Averson, 1999). 
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3. ESTUDO DE CASO 

“Caso, enquanto aplicação didática, é basicamente uma história que relata eventos e 

circunstâncias, apresenta cenários e descreve contextos que são trazidos do mundo real para o 

educacional, de modo organizado e, muitas vezes, simplificado... a análise e discussão 

constituem a base do método de caso” (Almeida, 2004). 

 Ao se fazer um estudo de caso busca-se alinhar as teorias assimiladas a um contexto 

real, ajudando o indivíduo enquanto aprendiz a desenvolver uma forma de entender os 

problemas organizacionais e a buscar soluções através do uso de metodologias já existente ou 

no desenvolvimento de novas metodologias de trabalho. 

 Neste caso foram reunidas algumas teorias já existentes na literatura, com ferramentas 

propostas pela organização, de forma a conceber uma metodologia de planejamento de 

melhoria que melhor se adaptasse à realidade e necessidade desta instituição no contexto 

atual.  

 A metodologia será desenvolvida com base em apenas um estudo de caso. Não se 

pretende validar a metodologia aqui proposta, mas apenas verificar seu desempenho no estudo 

específico.  

Entre as características deste estudo de caso, destacam-se: 

i) Trata-se de uma unidade operacional de pequeno porte, filiada a uma empresa 

de grande porte; 

ii) Presta serviços no setor bancário. 

3.1 Dados sobre a Empresa  

A empresa, que será alvo deste estudo, tem sua atuação no setor de serviços financeiros, 

sendo um banco de economia mista (público e privado), onde o acionista majoritário é o 

Governo da República Federativa do Brasil.  

Entre os principais atributos do Banco B reconhecidos pelo mercado, estão a sua 

solidez, confiabil idade e a reconhecida capacidade de atuar em missões singulares junto do 

Governo Federal.  

Atualmente, o Banco B conta com avançada tecnologia da comunicação em redes, 

interligando todas as suas dependências, no Brasil e exterior. São mais de 10.000 pontos de 

atendimentos distribuídos por todo o Brasil , sendo 1/3 deste número de agências e o restante 

de postos de atendimento diversos, realizando, em tempo real, todos os serviços e operações 

bancárias.  
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A rede de agências no Brasil é segmentada de acordo com os pilares negociais definidos 

pela Empresa. Assim, das 3.241 agências, 72 estão ligadas ao pilar Atacado, 38 ao pilar 

Governo e as demais ao Pilar Varejo. Complementando a rede de agências, o Banco B possui, 

ainda, 9.979 pontos de atendimento. 

A atuação do banco contempla duas premissas básicas. É uma empresa com feições 

mercantis e amplo espectro de ação (financiamentos, seguridade, previdência, capitalização, 

administradora de cartões, etc.), que deve ser rentável e ágil na mobil ização de recursos em 

larga escala, para satisfazer as necessidades de seus clientes e do mercado e, ao mesmo 

tempo, um banco comprometido com os objetivos governamentais de alavancar o 

desenvolvimento nacional.  

3.1.1 Recursos Humanos e Tecnologia 

O Banco B é um dos principais empregadores do país, tendo em seu quadro cerca de 

81.795 funcionários, 10.552 estagiários e 3.908 adolescentes trabalhadores (dados de 2003). 

O ingresso profissional no banco se dá através de concurso público e o regime de 

trabalho é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A agência X, em estudo, possui em seu quadro de pessoal 26 funcionários; 5 deles estão 

localizados nos postos de atendimento vinculados à agência e os demais divididos entre os 

setores de Atendimento Pessoa Física, Atendimento Pessoa Jurídica, Suporte, Caixas e suas 

respectivas gerências. 

O setor de atendimento é composto por 3 funcionários e 1 gerente do setor, além de 

contar com a participação esporádica de funcionários de outros setores nos dias de maior 

fluxo de clientes na agência. 

A jornada de trabalho diário é de 6h para funcionário, e de 8h para o gerente. Em ambos 

os casos o controle é feito através de ponto eletrônico que administra os horários de entrada e 

saída dos funcionários através do acesso ao sistema corporativo. 

No que se refere à tecnologia, o Banco B vem procurando investir fortemente na 

modernização da sua tecnologia, concentrando esforços principalmente no desenvolvimento 

de canais alternativos de atendimento (Intranet, Home/Personal Bank, Terminais de Auto –

Atendimento, correspondentes bancários) e na segurança e velocidade da informação. 

O sistema informatizado do Banco B tem funcionamento on-line, interligando todas as 

dependências da empresa, disponibil izando acesso a transações, consulta a banco de dados 

corporativos, além de compartilhar informações com outras empresas do sistema financeiro 

(SERASA, SPC, Banco Central do Brasil, etc.). Este sistema, por sua vez, é divido em 
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interfaces, onde cada qual responde por uma atividade do banco. O acesso às diversas opções 

do sistema é dado a cada funcionário através da particularidade de cada função e da alçada de 

decisão. 

O Banco B possui ainda, em seu sistema corporativo, uma área destinada aos 

normativos internos (LIC – Livro de Instruções Codificadas). Este, sistema normativo, 

compreende o conjunto de normas e procedimentos corporativos padrão que disciplinam as 

atividades operacionais e administrativas. O cumprimento dos normativos é de caráter 

obrigatório por parte das dependências e de seus funcionários e o acesso é disponível a todo o 

corpo funcional através do sistema informatizado ou da Intranet. É através deste sistema que o 

banco padroniza e divulga seus procedimentos internos e instrui os funcionários na forma 

como realizar cada atividade do dia-a-dia.  

3.1.2 Histórico da Qualidade no Banco B 

 A pressão do mercado pela busca da qualidade nas empresas, que passou a ser visto 

como um diferencial competitivo, fez com que o Banco B a partir de 1992 começasse a 

trabalhar no sentido de promover a consciência e a busca da qualidade em seus processos de 

trabalho. 

 Em Janeiro de 1992, após aprovação formal por parte da diretoria do Banco B, iniciou-

se na empresa o programa de qualidade. Nos primeiros dois anos, a experiência contou com a 

implantação de projetos-piloto e validação da metodologia em algumas dependências. Apenas 

em agosto de 1994 o programa, batizado de Programa Q, foi lançado oficialmente para o 

Conglomerado.  

Durante o Programa de Demissão Voluntária (PDV) ocorrido em 1995, o Programa de 

Qualidade ficou suspenso devido ao processo de reestruturação do quadro de pessoal, 

retornando no ano seguinte. O 1º semestre de 1996 foi destinado à formação dos 

multiplicadores internos e o segundo, ao repasse dos conceitos, metodologia, história e dos 

princípios da qualidade.  “Neste período foi implementado o Programa 5S (método japonês 

que tem por objetivo eliminar os desperdícios dentro da empresa). No final de 1996 iniciaram-

se os primeiros Estudos e Aperfeiçoamento de Processos (EAPs) (na literatura Método de 

Análise e Solução de Problemas – Masp)” (Buffon, 1997). 

Em dezembro de 1997, a qualidade teve, como impulso, o lançamento do Plano de 

Excelência e Competitividade (PEC), direcionado para as agências de maior porte 

(classificadas como níveis 1 e 2) e todas as superintendências do país. A base prática do PEC 

é a realização, por equipes de funcionários, de Estudos e Aperfeiçoamento de Processos 
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(EAP), cujo objetivo é, geralmente tratar algum problema detectado e escolhido pelos 

próprios funcionários no seu dia-a-dia. Algo que esteja produzindo resultados insatisfatórios e 

que necessite ser questionado e melhorado ou simplesmente possa ser otimizado ou 

simpli ficado. Através deste programa, o banco objetivou motivar os funcionários, fazendo 

com que estes deixassem de ser meros cumpridores de tarefas (atores de um processo) e 

tivessem a oportunidade de interferir diretamente nos processos (agentes de mudança). Esse 

programa foi considerado inédito no mercado, pelo fato de uma empresa não industrial 

mobil izar cerca de 15 mil funcionários num plano de qualidade. 

A partir de julho de 1999, quando começou a segunda fase do PEC, o foco foi ampliado 

para um público da ordem de 45 mil funcionários, distribuídos em cerca de 3 mil agências, 

com a realização de 3700 EAPs. Estes números representaram um crescimento na abrangência 

do programa e um passo importante para a consolidação da gestão pela qualidade. 

Nesse período foram criados também os grupos intitulados de Equipes de 

Autodesenvolvimento (EADs), composta por representantes dos diversos níveis hierárquicos 

da empresa. As EADs nasceram com o objetivo de serem facil itadores, assessorando os 

administradores e colaborando para o autodesenvolvimento das agências e para a 

profissionalização dos funcionários.  

Em 2001, O Banco B lançou o Programa da Gestão pela Excelência, o PGE. Este 

modelo de gestão para rede de Distribuição do Banco B (Agências de Varejo e 

Superintendências) está baseado nos critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ), cuja base está sedimentada nos seguintes fundamentos essenciais para obtenção da 

Excelência: Qualidade centrada no cliente, Foco nos resultados, Comprometimento da alta 

direção, Visão de futuro de longo alcance, Valorização das pessoas, Responsabil idade social, 

Gestão baseada em fatos e processos, Ação pró-ativa e resposta rápida, e Aprendizado 

Contínuo. 

Novamente o foco para a implantação desta ferramenta foram as dependências 

classificadas de nível 1 e 2 (maior porte), embora seja objetivo do programa expandir seu uso 

e aplicação para as demais dependências. Até a presente data não houve divulgação desta 

ferramenta nas demais unidades do Banco B. 

Buffon (1997), em uma pesquisa realizada na empresa em questão, a fim de verificar o 

perfil da gestão pela qualidade total a partir da implantação do programa de qualidade e os 

resultados alcançados sob observações dos líderes das equipes de autodesenvolvimento, 

verificou que havia algumas dificuldades na sua implantação de desenvolvimento no Banco 

B: 
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• Dificuldades de implantação do programa nas agências onde ainda não havia uma 

cultura preparada e sensibil izada para a importância das mudanças, não percebendo que 

um programa de qualidade total é mudança cultural. Os funcionários do Banco B, por 

tradição, manifestam resistências e/ou impõem questionamentos a mudanças; 

• Dificuldades quando os gerentes não percebem que, além de serem agentes da mudança, 

devem ser os primeiros a assumir a nova postura, dando exemplo; 

• Em muitas oportunidades, percebeu-se a falta de vontade política do principal gestor em 

assumir a responsabil idade pela condução dos processos, normalmente delegando a 

outro funcionário a tarefa de “fazer a qualidade” ; 

• Dificuldade com a postura de alguns administradores que não assumem a liderança do 

processo, não partilhando metas e objetivos, não demonstrando vontade de mudar, não 

sendo transparentes, não se envolvendo no esforço pela qualidade e não reconhecendo 

os funcionários como responsáveis pelas melhorias; 

• As dificuldades encontradas com os níveis intermediários (gerências médias) para que 

aceitem o programa de qualidade e as mudanças propostas, normalmente por falta de 

uma cultura de delegação e/ou por “medo de perder o poder” ; 

• Dificuldade para remover forças internas resistentes às mudanças, além de muita 

desconfiança em relação aos ganhos proporcionados pela qualidade, associada ao 

“medo de que o programa de qualidade cause desemprego”; 

• A não-eleição da qualidade total entre as prioridades das agências. 

 

Diante dessas observações pode-se verificar que um dos maiores desafios da 

implantação de um programa de qualidade na empresa reside na questão humana. Embora o 

mercado e os objetivos da empresa pressionem na busca de vantagens competitivas e de 

melhores resultados, os recursos humanos da empresa, principalmente líderes e 

administradores, ainda oferecem forte resistência quando se trata de mudanças na cultura de 

gestão da empresa. 

3.1.3 Estrutura Organizacional 

A estrutura do Banco B se divide em 3 níveis: Estratégico, Tático e Operacional. 

As unidades estratégicas representam o primeiro nível de segmentação dos processos e 

responsabil idades da empresa. As áreas são agrupadas em função dos processos de negócios e 

de apoio aos negócios e à gestão, sendo elas: as Diretorias, Unidades Administrativas, 

Gerências Autônomas e Auditoria Interna. 
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As unidades táticas têm como papel o gerenciamento dos canais de distribuição 

(comercialização), em nível regional, sendo chamadas de Superintendências. Já as unidades 

operacionais dizem respeito às atividades operacionais representativas dos diversos processos 

de trabalho da empresa, sendo chamadas de Rede. 

As Redes de Distribuição são compostas pelos canais de comercialização dos produtos, 

sendo dividida em 3 tipos: Atacado, Governo e Varejo, sendo esta última composta por 

agências de varejo que são dependências bancárias modeladas e dispostas para realizar o 

atendimento ao cliente mediante contato presencial entre este e o funcionário do banco. 

Figura 3.1: Estrutura Organizacional da Diretoria de Distribuição 

Fonte: Excelência Profissional, 2003. 

 

A agência bancária do setor de varejo é uma unidade organizacional do nível 

operacional destinada ao relacionamento com os clientes e ao atendimento de consumidores 

mediante a comercialização de produtos bancários ou não bancários e à prestação de serviços.    

A agência é organizada mediante agrupamento de atividades afins, sob o ponto de vista 

do cliente e dos processos. Os clientes são agrupados em carteiras e/ou grupos e atendidos por 

uma gerência de negócios ou de contas, que é responsável pelo acompanhamento efetivo dos 

resultados alcançados em negócios nestas carteiras. 

De acordo com o perfil geográfico e econômico da região onde está localizada, a 

agência pode ser dividida em dois segmentos: Negocial e Administrativo (Apoio e Serviços). 

O Segmento Negocial é dividido em Pessoa Física e em Pessoa Jurídica (empresas 

privadas de todos os setores e portes, empresas públicas de todos os portes, cooperativas dos 

setores produtivos e de serviços).   

No Segmento Administrativo o setor de Apoio é responsável por efetuar a conciliação 

bancária e o controle das despesas administrativas, dar suporte ao atendimento da agência nas 

demandas originárias dos poderes públicos, administrar a manutenção das instalações e 
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equipamentos e conduzir os serviços de cobrança. Já o setor de serviços é responsável por 

desempenhar atividades de suporte ao atendimento de clientes, processamento dos serviços de 

pagamento e recebimentos, gerenciamento de fluxo de numerário (cédulas e moedas), 

podendo ainda ser dividido em Pagamentos, Recebimentos, Tesouraria, e Auto-Atendimento 

(caixas automáticos) 

São consideradas responsabilidades das agências, de acordo com os Normativos 

Internos: 

- Resultados dos negócios efetuados com clientes; 

--  Cumprimento e acompanhamento das metas estabelecidas para a unidade de negócio 

(agência);  

- Satisfação de clientes e consumidores, no âmbito de suas atividades; 

- Confiabil idade das informações cadastrais; 

- Processamento de papéis do caixa; 

- Processamento de documentos recebidos (cheques, títulos, etc.); 

- Confiabil idade dos dados e tempestividade dos registros contábeis; 

- Gestão dos recursos humanos, tecnológicos, matérias e financeiros; 

- Garantia de que os negócios estejam de acordo com as leis e regulamentos 

aplicáveis, bem como com as normas e políticas internas. 

3.1.4 Características Básicas da Agência X e do Setor de Atendimento Pessoa 

Física 

A Agência X, com oito anos de funcionamento, está localizada dentro de um shopping 

center, situado na região metropolitana da Cidade do Recife – Pernambuco e funciona como 

uma unidade autônoma que atende ao público em geral (pessoa física e jurídica), realizando 

operações financeiras, prestação de serviços e comercialização de produtos bancários.  

A agência vem adotando ao longo do seu tempo de funcionamento o atendimento ao 

público sem filas, buscando investir na melhoria do processo e agili dade no atendimento. 

Por estar localizada dentro de um shopping, oferece aos seus clientes um serviço 

diferenciado, atendendo de segunda a sexta-feira no horário bancário, e com a sala de auto-

atendimento funcionando de domingo a domingo das 09:00 as 22:00 através dos terminais de 

auto-atendimento. 

Por não possuir espaço físico adequado que comporte a instalação de baterias de caixa, 

a agência tem limitado a oferta de alguns serviços aos usuários, tais como, pagamento de 
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contas, saques e depósitos no interior da agência. Para estes serviços, os usuários são 

orientados a utilizarem os caixas de auto-atendimento. 

Nessa linha, o banco vem oferecendo outras facilidades que permitem ao cliente operar 

com o banco sem precisar enfrentar filas ou até mesmo sair de casa (Call Center e Personal 

Banking), simplificando o dia-a-dia do cliente com serviços como: movimentar contas por 

telefone, efetuar saques e depósitos em qualquer agência do País, em terminais eletrônicos do 

Banco24horas, em estabelecimentos conveniados (Banco Matriz) e pela Internet. Além de 

permitir uma maior facil idade de acesso do cliente aos seus serviços, estes canais alternativos 

de atendimento ajudam a desafogar o fluxo de cliente nas agências e aumentar a receita de 

serviços prestados. 

A Agência possui ainda em sua estrutura 3 Postos de Atendimento Avançado (PAA) 

que estão localizados fisicamente fora da agência, dentro de algumas instituições públicas e 

autarquias. Estes postos desempenham o papel de agência bancária dentro destas instituições, 

desenvolvendo as mesmas atividades de processamento de operações financeiras, prestação de 

serviços e comercialização de produtos bancários, porém em menor proporção dada à 

limitação de espaço físico e de pessoal (de 1 a 2 funcionários por Posto). 

 A agência possui uma base de clientes de cerca de 13 mil pessoas, composta de 

pessoas físicas (empresários, comerciantes, lojistas do shopping, profissionais liberais, etc.) e 

pessoas jurídicas (órgãos e autarquias públicas, empresas comerciais, industriais, colégios, 

postos de gasolina, hotéis, restaurante, etc). 

O Setor de atendimento da agência funciona como o principal elo de ligação do cliente 

com a agência. Nele é prestado atendimento a clientes Pessoas Físicas e Jurídicas, realizando 

os principais negócios do banco e vendendo os seus produtos e serviços. 

O Atendimento Pessoa Física tem, como público, empresários, comerciantes, 

profissionais liberais, pessoas com ou sem vínculos empregatícios, aposentados, 

universitários, etc.  

 Dentre as atividades desenvolvidas no setor destacam-se: 

- Abertura de Conta Corrente/Poupança; 

- Atualização Cadastral; 

- Baixa Restrição C.C.F (cadastro de cheques sem fundo); 

- Comercialização (cartão crédito, seguros, capitalização, contas 

  especiais, previdência privada, etc.); 

- Concessão/Renovação de Crédito; 

- Desconto de Cheques; 
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- Encerramento de conta Corrente/Poupança; 

- Fornecimento de informações bancárias/não bancárias; 

- Investimento/Aplicações; 

- Negociação de Dívidas; 

- Ordem de Pagamento do Exterior (Remessa e Recebimento); 

- Pagamento Benefícios (INSS, Previdência Social); 

- Regularização/Solicitação de C.P.F.; 

- Saques s/ Cartão e/ou acima do limite diário; 

- Solicitação Extrato/Cópia de Documentos; 

- Solicitação/Entrega de Cartão; 

- Sustação/Cancelamento de Cheques; 

- Intermediação na Venda de Ações; 
 

3.2 Objetivos Estratégicos da Empresa: Arquitetura Estratégica 

 Os objetivos estratégicos da empresa são consubstanciados através de documentos, 

chamados de Arquitetura Estratégica, que regulam as ações, esclarecendo a abordagem e a 

ênfase que se deseja aplicar, dentro de um espaço de tempo limitado, obedecendo a uma 

lógica de gerenciamento de setor dentro do qual o banco atua. Através destes documentos são 

traçados os rumos a longo prazo, que a empresa deseja seguir e para onde deve direcionar seu 

esforço. Esta arquitetura estratégica é estruturada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Estratégia Corporativa 

Fonte: Adaptado de Instruções Internas: Arquitetura Estratégica. Banco B (2002) 

 

• A Estratégia Corporativa é elaborada como orientação de negócios a longo prazo (5 

anos) e traz o rumo principal a ser seguido pelos demais planos; 
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• O Plano Diretor consolida as prioridades em curto prazo (1 ano) do ponto de vista 

negocial; 

• O Plano de Mercado consolida as metas de curto prazo, segundo detalhamento por 

mercados a serem atendidos do ponto de vista negocial; 

• O Acordo de Trabalho sintetiza o orçamento de cada dependência, indicando aos 

funcionários o foco estratégico da empresa a partir das centenas de itens do orçamento, ou 

seja, o que é prioritário no período. Neste ponto, aborda os produtos/serviços que serão 

priorizados e a meta de volume de vendas por período para cada dependência; 

• O Orçamento Geral traz a quantificação dos planos do conglomerado, incorporando os 

objetivos institucionais, estratégicos e de rentabil idade, especialmente no que se refere aos 

indicadores de retorno sobre o Patrimônio Líquido e o Índice de Eficiência. Ele é a peça 

fundamental do modelo de gestão por resultado econômico adotado pelo Banco B; 

• O Plano Operacional dá enfoque às metas, em curto prazo, de cada uma das áreas do 

banco, no âmbito das Unidades Estratégicas (Diretorias e Unidades); 

• O Orçamento por área quantifica o Plano Operacional das Unidades Estratégicas, do 

ponto de vista econômico. 

Neste trabalho será abordado mais detalhadamente o Acordo de Trabalho, visto ser esse 

o documento que consubstancia as metas e diretrizes de trabalho no âmbito das agências de 

varejo, sendo usado por estas como ferramenta para definição dos objetivos quantitativos e 

qualitativos, bem como para o acompanhamento dos resultados em cada perspectiva da 

avaliação de desempenho. 

 

3.2.1 Acordo de Trabalho 

O Acordo de Trabalho é um instrumento utili zado para avaliar o desempenho da gestão 

de cada dependência (Diretorias, Unidades, Superintendências, Órgãos Regionais e Agências) 

seguindo as orientações estratégicas definidas nos Planos Diretor e de Mercados, citados 

anteriormente (Seção 3.2).  

O principal objetivo do Acordo de Trabalho é promover e mensurar a eficiência e 

eficácia das atividades da empresa, em relação às metas e objetivos estabelecidos nos 

documentos estratégicos e de acordo com as atribuições específicas de cada dependência. 

Além disso, permite o acompanhamento do desempenho tanto da dimensão financeira quanto 

dos processos. 
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No Acordo de Trabalho são avaliadas as perspectivas da Gestão de Desempenho 

Profissional (GDP) (Seção 3.2.2) que se referem ao Resultado Econômico, Estratégia e 

Operações e Processos Internos. Cada perspectiva é composta de indicadores passíveis de 

aferição, com informações disponíveis nos sistemas corporativos do banco. A pontuação de 

cada perspectiva é atribuída semestralmente e pode variar entre 100 e 600 pontos. Essa 

pontuação é obtida pela soma dos indicadores vinculados às perspectivas. A apuração da 

pontuação de um indicador envolve os seguintes elementos: meta, realizado, desvio, régua, 

nota, peso, pontuação mensal e pontuação semestral. 

No caso da Agência X sua avaliação é realizada por meio da consolidação dos 

resultados da própria agência, juntamente com os dos Postos de Atendimento Avançados 

(PAA) ligados a ela. 

Cada indicador é medido através do Valor Orçado e do Valor Realizado, onde ambos 

apresentam a mesma unidade de medida, podendo se apresentar como valores mensais, 

acumulado no período (quando o valor do segundo mês é somado ao do primeiro e assim por 

diante) e pela média dos valores mensais. 

A apuração da nota de cada dependência é realizada através da utilização de réguas de 

pontuação que definem a nota para cada intervalo de desvio. O desvio é medido através da 

diferença percentual entre o valor orçado e o valor realizado de cada indicador. 

A nota atribuída pode variar entre 1 e 6, conforme conceitos adotados na metodologia 

de avaliação de desempenho: 

Tabela 3.1 Notas e Conceitos da Avaliação de Desempenho 

Fonte: Adaptado: Acordo de Trabalho: Perspectivas Resultado Econômico, Estratégia e 

Operação. Banco B. (2004) 

Desvio ou Atingimento NOTA CONCEITO (Desempenho) 

De – infinito a –25,01% 1 Insuficiente 

De –25,00% a  - 15,01% 2 Abaixo do Esperado 

De – 15,00% a  - 5,01% 3 Pouco abaixo do Esperado 

De – 5,00% a   4,99% 4 Esperado 

De 5,00% a 14,99% 5 Acima do Esperado 

Acima de 15,00% 6 Excepcional 

 

Cada indicador tem um peso definido, onde a soma de todos os pesos dos indicadores 

deverá ser igual a 100. O peso representa a relevância do indicador dentro de sua perspectiva, 

o que também serve de direcionamento para a dependência avaliada. 
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O somatório dessas pontuações é utilizado para a habil itação da dependência do 

Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – Modelo Bônus e o acompanhamento do 

cumprimento do Acordo de trabalho pode ser feito por todos os funcionários através da 

Intranet ou do sistema corporativo.  

Os indicadores das perspectivas Resultado Econômico e Estratégia e Operações 

materializam a Estratégia Corporativa, contemplando a estruturação dos negócios na visão 

dos Pilares Negociais – Varejo, Atacado e Governo.  A etapa de apuração destas perspectivas 

é anual (jan - dez) a fim de adequar ao período de vigência dos Planos Diretor e de Mercado. 

As pontuações do 1º e do 2º semestre não são cumulativas, ou seja, são medidas 

separadamente. 

O Acordo de Trabalho é composto pelas seguintes perspectivas e indicadores: 

a) Resultado Econômico 

 

Tabela 3.2 Composição e Conceito dos Indicadores da Perspectiva Resultado Econômico 

Fonte: Acordo de Trabalho: Perspectivas Resultado Econômico, Estratégia e Operação. Banco B 

(2004) 

a) RESULT ADO ECONÔMICO Conceito 
Receita de serviços Tarifas provenientes dos serviços de recebimento e pagamentos 

da Rede de Varejo (debito automático, plano de tarifas de conta 
corrente, tarifas diversas). 

Despesas administrativas Despesas Gerenciais, de pessoal e de trabalhos extraordinários. 

Resultado gerencial ajustado  (lucro x prejuízo). 

Eficiência Relação entre Despesas Administrativas e a Margem de 
Contribuição Ajustada. 

Avaliação das carteiras Margem de Contribuição de cada carteira no resultado final. 

 

Nesta Perspectiva são analisados os indicadores de receita, despesas e eficiência 

operacional da agência.  

O indicador Eficiência tem meta atribuída a partir da expectativa de melhoria do seu 

desempenho, com base na comparação com outras agências do mesmo grupo, não levando em 

consideração o orçamento da agência.  

O indicador avaliação de carteiras é subdividido conforme os níveis de segmentação da 

base de clientes, podendo ser Exclusivo, Preferencial, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.    

É através dele que é medido o desempenho do trabalho realizado por cada setor junto ao 

público que compõe estas carteiras no que diz respeito às vendas e, conseqüentemente à 

margem de contribuição de cada uma delas para o resultado da agência (lucro). 
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b) Estratégias e Operações 

 

Nesta perspectiva os indicadores são divididos entre os mercado Pessoa Física, Pessoa 

Jurídica e Governo. A mensuração do desempenho desta perspectiva é realizada com base no 

percentual de atingimento das Metas Estratégicas. Esse percentual é convertido em conceito 

de acordo com a régua de pontuação previamente estabelecida. Para o mercado Pessoa Física, 

o qual será trabalhado nesta pesquisa, a composição dos indicadores desta perspectiva é 

apresentada na tabela 3.3, a seguir: 

 

Tabela 3.3 Composição e Conceito dos Indicadores da Perspectiva Estratégia e Operações – 

Mercado: Pessoa Física 

Fonte: Adaptado: Acordo de Trabalho: Perspectivas Resultado Econômico, Estratégia e 

Operações Banco B (2004) 

b)ESTRATÉGIA E OPERAÇÕES 
Mercado Pessoa Física 

Conceito 

Captação PF Aplicação, fundos de investimentos, depósitos à vista e a 
prazo, poupança etc. 

Crédito PF Financiamentos e empréstimos para pessoa física 

Previdência Receita de tarifas obtidas através da administração de 
fundos de previdência privada. 

Capitalização Receita de tarifas provenientes de vendas e manutenção de 
títulos de capitalização emitidos pela própria instituição. 

Seguro automóvel Quantidade de novos seguros contratados no período.  

Seguro de vida Receitas de tarifas cobradas através dos prêmios dos 
seguros de vida. 

Contas especiais PF Quantidade de contas especiais abertas no período para 
clientes Pessoa Física. 

Entrega de cartões Relaciona o percentual de cartões recebidos pela agência 
com os entregues aos clientes. 

 

c) Processos Internos 

 

 A perspectiva Processos Internos baseia-se na construção de indicadores de desempenho 

voltados para a melhoria dos processos, tendo como objetivo a indução de comportamento 

proativo em relação ao controle e à minimização dos riscos mais relevantes. Risco, neste 

sentido, é considerado como a hipótese de inadimplência em operações de crédito ou fraudes 

contra o banco que resultem em perda de receita. 
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Tabela 3.4 Composição e Conceito dos Indicadores da Perspectiva Processos Internos. 

Fonte: Adaptado Acordo de Trabalho: Perspectivas Resultado Econômico, Estratégia e Operação. 

Banco B (2004) 

c) PROCESSOS INTERNOS Conceito 
Gerenciamento horário de trabalho Quant. de ocorrências registradas no ponto eletrônico 

referentes a períodos inválidos ou superior a quantidade 
máxima de horas extras permitidas. 

Conformidade em Operações de 
Crédito 

Nível de conformidade da confecção das operações de 
crédito em relação ao padrão proposto pelas normas 
internas. 

Cadastro e limite de credito Nível de conformidade da confecção das operações de 
cadastro e limite de crédito em relação ao padrão proposto 
pelas normas internas. 

Abertura de conta corrente Nível de conformidade das operações de abertura de conta 
corrente em relação ao padrão proposto pelas normas 
internas. 

Processo operacional Nível de conformidade das operações referentes ao 
Processo Operacional – Demais em relação ao padrão 
proposto pelas normas internas. 

Fechamento de balancetes Quant. de dias de atraso no fechamento dos balancetes 
diários e mensais 

Transações canais não tradicionais Percentual de transações realizadas em canais não 
tradicionais em relação ao total de transações efetuadas. 

 

d) Satisfação do Cliente 

 

O Índice de Satisfação do Cliente (ISC) é a nota dada, pelo cliente, ao atendimento a ele 

prestado. O atendimento é visto como o conjunto de ações para satisfação das necessidades do 

cliente (pessoal, telefônico ou apistolar), que deve ser sempre conclusivo. O gerenciamento da 

satisfação do cliente é o acompanhamento sistemático dos indicadores de satisfação, os quais 

subsidiam análises e ações de melhoria no atendimento. 

As agências do Pilar Varejo têm seu desempenho apurado mediante ponderação de 3 

pesquisas de satisfação de clientes: 

a) Pesquisa On-line (realizada nos terminais de Auto-Atendimento); 

b) Pesquisa Pessoa Física (PF). 

A Pesquisa de Satisfação do cliente On-line disponibil iza para a empresa dados 

referentes às áreas de satisfação e insatisfação do cliente (Atendimento Pessoal, Atendimento 

Automatizado, Tipo de Atendimento ou Solução de Problemas), detectadas diariamente, 

possibilitando ações imediatas de melhoria. 

A Pesquisa de Satisfação Pessoa Física disponibil iza informações detalhadas sobre a 

satisfação e insatisfação do cliente, classificadas por grupo de indicadores (disponibil izada 

anualmente às Superintendências Estaduais).  
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O Banco B oferece um canal de comunicação com o cliente para a manifestação de 

expectativas, sugestões ou dúvidas com relação à empresa. Através desta ferramenta o banco 

disponibil iza dados sobre diversos assuntos demandados pelos clientes e permite o 

gerenciamento de sua satisfação com relação, inclusive, ao atendimento recebido, como por 

exemplo: 

• Reclamações: possibilita identificar oportunidade de melhoria no atendimento, 

através do registro em banco de dados dos principais assuntos demandados, os tipos 

de ocorrência, a análise da condução, etc. 

• Denúncias à órgãos externos (BACEN, PROCON, INSS, TCU, Receita Federal): 

possibilita detectar possíveis causas de mau atendimento relacionadas principalmente 

ao não cumprimento de normas internas e externas e a alterações nos produtos e 

serviço. 

Este canal está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de ligação 

telefônica (0800) de qualquer lugar do Brasil ou através dos terminais de auto-Atendimento. 

Através do gerenciamento destes canais de relacionamento com o cliente, o banco 

obtém o feedback do mercado sobre a sua atuação, além de proporcionar ganhos com relação 

a: 

• Maior fortalecimento do relacionamento com os clientes, correntistas ou não, com o 

aumento do grau de satisfação; 

• Contribuição com um maior índice de disponibil idade dos terminais de auto-

Atendimento para os clientes, a partir das análises realizadas sobre sua percepção. 

• Contribuição para que haja uma maior quantidade de revisões de processos, de 

diversas áreas do banco, que impactem no atendimento; 

• Desenvolvimento de soluções de atendimento a partir da identificação de atributos 

valorizados pelos clientes e maior racionalização e melhoria dos processos, a partir 

da detecção de causas de reclamações, uma vez formada uma base de informações. 

É relevante ressaltar a diferença entre Reclamações e Denúncias: A reclamação é 

considerada produto de uma falha administrativa, envolvendo situações como tempo de 

espera na fila, descortesia no atendimento, falha de atendimento telefônico, etc. São casos 

que, mesmo não registrados como denúncia, indicam a insatisfação do cliente, que, além de 

recorrer ao BACEN, muitas vezes já registrou ocorrência através do 0800 e contatou a 

imprensa. A denúncia pressupõe uma infração legal (Resoluções BACEN 2878, 2747, 233, 

etc.) e expõe o Banco a ação dos órgãos de controle externos e internos e a possíveis sanções 

além de impactar em imagem negativa da empresa para o mercado. 
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e) Comportamento Organizacional 

 

 O comportamento Organizacional é uma perspectiva cujos resultados são obtidos do 

acompanhamento de desempenho de cada funcionário e da agência. A avaliação é feita 

durante todo o semestre e fechada ao final de cada período, em que os gerentes (avaliadores) 

pontuam através de notas o desempenho dos funcionários (avaliados) em relação a cada 

perspectiva da GDP - Gestão de Desempenho Funcional (ver seção 3.2.2). Cada funcionário é 

avaliado pelo seu superior hierárquico ao longo de um semestre. Ao final do semestre é 

apurada a nota final que vai formar o placar funcional. Através dessa avaliação, e de acordo 

com o placar obtido, o funcionário poderá habil itar-se a outras oportunidades dentro da 

empresa, participando de concorrência para outras funções.  

 No caso da agência, este placar é calculado através do somatório dos pontos 

conseguidos pelo alcance das metas de cada perspectiva, ou seja, através da avaliação de 

desempenho da agência ao longo de cada semestre com relação aos fatores do Acordo de 

Trabalho.   

Outro Indicador que compõe a perspectiva Comportamento Organizacional é o 

resultado da Pesquisa de Clima e Comprometimento Organizacional. Esta pesquisa é 

realizada junto aos funcionários, semestralmente, de forma confidencial e individual e 

facultativa, através do acesso ao sistema corporativo.  Ao responder à pesquisa, o funcionário 

avalia o ambiente de trabalho no qual está sendo realizada a pesquisa naquele semestre, o 

modelo de gestão utili zado pela agência, como está sendo identificada e trabalhada a questão 

da necessidade de treinamento, o trabalho em equipe e a atuação do superior imediato. 

 Os resultados são apresentados de modo globalizado (por setor e por agência), 

espelhando a percepção grupal e podem ser consultados pelos funcionários, ao final do 

período de avaliação (15 dias) através de acesso ao sistema corporativo.  

Através da avaliação dos resultados, é possível verificar como está o clima de trabalho 

na dependência e trabalhar grupalmente ações de manutenção e de melhoria do clima 

organizacional.  

Por envolver questões estratégicas de mercado da instituição em estudo, não será 

detalhada a composição dos indicadores (metodologia de cálculo, régua de pontuação, período 

de apuração e peso de cada indicador no resultado final). Neste estudo será analisada a 

evolução dos indicadores de desempenho trabalhados durante a aplicação da metodologia, de 

forma a relacionar os resultados obtidos com as atividades desenvolvidas através do seu uso 

(metodologia). 
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3.2.2 Gestão de Desempenho Profissional (GDP) 

A partir de 1998, o Banco B adotou o modelo de avaliação de desempenho GDP. Tendo 

como referencial teórico o Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton, a GDP visa a promover 

ações que vinculem o desenvolvimento profissional dos funcionários aos objetivos da 

empresa. 

Diferentemente dos sistemas de avaliação tradicionais, que apenas verificam o 

desempenho passado, a GDP é uma ferramenta voltada para o aprimoramento permanente da 

performance, direcionando o padrão de atuação dos funcionários para o alcance dos 

resultados. Todo o corpo funcional do Banco B é avaliado através do alcance das perspectivas 

da GDP. O processo avaliatório efetiva-se em um ciclo contínuo, composto por três etapas 

consecutivas: planejamento, acompanhamento e encerramento. A periodicidade é semestral, 

de acordo com o ciclo de negócios do banco. 

A avaliação acontece através da análise das perspectivas que correspondem aos focos de 

gestão que precisam ter o desempenho permanentemente mensurado, para que seja possível 

criar valor no curto, médio e longo prazos, a partir de uma visão equili brada das ações 

empresariais. 

O desempenho é acompanhado e avaliado por meio da observação de cinco 

perspectivas: 

a) Estratégia e Operações – alinhamento das ações à estratégia da empresa, às políticas 

e diretrizes corporativas e aos planos da unidade de negócios; 

b) Resultado Econômico – Capacidade de gerar resultados com os recursos 

disponíveis; 

c) Satisfação do Cliente – Atendimento às necessidades e expectativas da clientela, em 

face da estratégia do banco, visando a fidelização do cliente e a melhoria dos 

resultados da organização; 

d) Processos Internos – Contribuição para a melhoria dos processos internos, visando a 

excelência do trabalho; 

e) Comportamento Organizacional – Contribuição para o aprimoramento da cultura 

organizacional e de um clima interno produtivo. 

Por sua vez, cada perspectiva é mensurada em duas dimensões: Metas e Fatores de 

Desempenho. As metas constituem informações sistematizadas a partir de dados provenientes 

de pesquisas que permitem comparar o desempenho alcançado com o planejado. Fatores de 

desempenho são padrões de comportamento e atuações observáveis no dia a dia de trabalho. 
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O desempenho do funcionário frente às metas e aos fatores de desempenho é avaliado e 

pontuado de acordo com seu grau de atingimento. O resultado desta avaliação irá compor o 

Placar de Desempenho Profissional dos funcionários. Além das pontuações finais da 

avaliação, o Placar apresenta as indicações para comissionamentos registrados para o 

avaliado. 

Desde o primeiro semestre de 1999, a distribuição da Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR) utiliza informações da Gestão de Desempenho Profissional. 

A PLR é um instrumento de política de pessoal através do qual a empresa distribui parte 

dos resultados aos funcionários, recompensando as contribuições individuais e das equipes, 

como forma de motivá-los a buscar o alto desempenho e a co-participação na gestão e nos 

destinos da empresa. 

3.3 A Metodologia 

A Estrutura da metodologia de otimização dos processos proposta nesta pesquisa 

combina Perspectivas do Balance Scorecard e ações do Ciclo PDCA, sofrendo alguns ajustes 

na sua sistemática ao se introduzir elementos do Sistema de Produção Enxuta, tais como a 

classificação das 7 perdas, proposta por Ohno (1997) e as Cartas de Processo (Ishiwata, 

1991). 

A metodologia aqui proposta foi desenvolvida a partir da análise das características da 

empresa (banco) e do setor (serviços), sendo consideradas suas peculiaridades também no que 

diz respeito a aspectos qualitativos e elementos não mensuráveis que norteiam a atividade de 

atendimento a clientes em empresas prestadoras de serviços.  

A partir da análise da situação atual da empresa, dos principais desafios do setor, 

impostos tanto pelo ambiente interno, quanto externo e das limitações, foi formado o cenário 

no qual a empresa estava inserida e no qual a metodologia pretendia atuar no sentido de 

auxil iar a empresa a atingir seus objetivos.  A escolha das ferramentas adotadas pela 

metodologia teve como critério em primeiro lugar, o conhecimento e a prática já existente na 

empresa com relação a algumas ferramentas de gestão, tal como o Ciclo PDCA, Folhas de 

Verificação e o Balanced Scorecard, que a empresa já havia adotado em programas de 

qualidade implantados no passado. No caso do Balanced Scorecard, que é utilizado 

atualmente pela empresa como principal ferramenta de gestão, este foi introduzido na 

metodologia como definidor dos processos a serem trabalhados, a partir da análise dos seus 

resultados, e como avaliador das ações de melhoria e de otimização dos processos. Aliado a 

estas ferramentas, foram introduzidos elementos da Produção Enxuta (7 Perdas e Cartas de 
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Processo) com o objetivo de auxil iar o diagnóstico da situação atual e da criação do estado 

futuro, descrevendo as etapas dos processos, identificando em cada etapa as perdas existentes 

e atuando no sentido de eliminar estas perdas, através de ações planejadas e focadas nos 

resultados, a fim de tornar os processos mais eficientes. Aliado a isso, buscou-se a todo  

momento atrair as pessoas para que essas passassem a ser os avaliadores críticos e os agentes 

de mudanças dos processos, viabil izando a melhoria contínua. Para isso, ao longo da 

implantação da metodologia, foram realizados brainstormings, reuniões para avaliar cada 

etapa, colhidas sugestões de melhorias e distribuídas as atividades de melhoria entre os 

membros da equipe. 

 A metodologia foi divida em etapas de aplicação, definidas da seguinte forma: 

• 1ª Etapa diz respeito à análise dos indicadores de desempenho que, na empresa em 

estudo, está estruturada a partir da metodologia do Balanced Scorecard, em que se 

avaliam os resultados a partir de 5 perspectivas: Processos Internos, Resultados 

Econômicos, Comportamento Organizacional e Satisfação do Cliente, além da 

perspectiva Estratégia e Operações que está relacionada às vendas de produtos e 

serviços prestados, adaptados à realidade desta empresa. Neste ponto são avaliadas as 

metas propostas em cada perspectivas e identificados os processos críticos que 

deverão ser trabalhados.  

• A 2ª etapa diz respeito ao mapeamento dos processos críticos, através do uso de 

cartas de processo, onde se pretende analisar, passo a passo, cada atividade, a fim de 

se detectar quais as perdas existentes e as oportunidades de melhorias que, por sua 

vez, serão trabalhadas na 3ª etapa.  

• A 4ª etapa está focada no planejamento e implementação de ações visando as 

melhorias e a eliminação das perdas identificadas em cada processo.  

• Na 5ª etapa será medido o desempenho das ações implementadas, confrontando-se o 

resultado obtido, com as metas inicialmente propostas para o indicador relacionado a 

cada processo. 

 
 O plano de melhoria do setor leva em conta, entre outras coisas, a necessidade que o 

banco possui, de continuar desempenhando um papel de principal banco do país, com a 

prestação de um serviço de qualidade que atenda as expectativas do cliente, evitando a 

insatisfação do cliente interno e externo, a perda do mesmo para o concorrente, baixa na 

produtividade, desgaste do funcionário, perda de tempo, diminuição dos lucros e perda de 

mercado.  Tais fatores podem significar uma queda na base de clientes já existentes e de 

novos e possíveis clientes, além de comprometer o modelo gerencial da agência. 
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3.3.1 Fluxograma da Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Proposta de uma Metodologia de Otimização dos Processos 
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O ciclo PDCA pode ser visualizado nesta metodologia, em que a 1ª, 2ª e 3ª etapas 

correspondem ao planejamento (Plan), a 4ª etapa corresponde a execução (Do) e a 5ª etapa 

está relacionada à verificação (Check) e a ação (Action). A partir desta última, o sistema é 

analisado criticamente e os resultados o subsidiam a retroalimentar o sistema para que 

novamente o ciclo seja repetido continuamente em busca das melhorias para os processos e 

organização. 

3.3.2 Análise da Situação Atual 

  Como fato comum para a maioria das instituições financeiras, o grande fluxo de 

clientes, as filas, os atendimentos demorados, problemas de sistemas, entre outras coisas são 

fatos corriqueiramente observados e que colaboram, muitas vezes, para uma imagem negativa 

neste tipo de serviço. O fato é que, algumas vezes, muitos desses problemas advêm de 

dificuldades organizacionais, estruturais e de planejamento das instituições financeiras, frente 

a crescente demanda dos serviços.  Ou seja, a velocidade do aumento da demanda é maior do 

que o das ações organizacionais para satisfazer essa demanda. Principalmente se a burocracia 

é uma característica forte da organização, essas mudanças são ainda mais lentas.  

  No caso em estudo, o aumento gradativo na captação de clientes proposto, tanto pela 

organização, através das metas do Acordo de Trabalho, como devido ao movimento de 

bancarização da população, determinado pelo Governo Federal, fez com que se passasse a ter 

um significativo aumento no fluxo de pessoas em circulação na agência. Essa ampliação de 

mercado, quantificada inclusive em metas para cumprimento mensal, tem gerado a 

necessidade de se analisar os recursos disponíveis e necessários para atendimento desta 

demanda. Porém devido a fatores estruturais e de organização dos recursos, a agência passou 

a apresentar dificuldades no atendimento, repercutindo em insatisfação para o cliente, 

aumento do stress entre os funcionários, que por sua vez, resultou numa menor produtividade 

e no maior número de erros e retrabalho das atividades.  

  Aliado a isto, a pressão pelo cumprimento das metas propostas no Acordo de Trabalho 

fez com que aumentasse a insatisfação entre os funcionários em relação ao trabalho, 

evidenciando-se ainda mais a necessidade de se realizar melhorias nos processos, a fim de 

recuperar as perdas apontadas pelos indicadores de desempenho, principalmente no que se 

refere à venda de produtos bancários . 

  Uma das primeiras dificuldades foi identificar os principais motivos que 

influenciavam negativamente na venda de alguns produtos que vinham apresentando 

performance abaixo das metas estabelecidas. O primeiro passo para isso era medir a 
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incidência na demanda de cada serviço prestado pelo atendimento, a fim de verificar o 

comportamento do cliente que freqüenta a agência ao longo do mês e quais os tipos de 

serviços mais demandados. Não havia nenhum tipo de acompanhamento neste sentido. 

Portanto, só se tinha conhecimento empírico sobre este assunto. Foi verificado que apesar da 

agência apresentar grande circulação de clientes ao longo do mês, isso não repercutia em 

aumento nas vendas de produtos. 

  Um outro aspecto avaliado foi o grau de conhecimento dos funcionários quanto aos 

produtos comercializados.  Sabia-se, empiricamente, que havia deficiências de treinamento e 

conhecimento dos funcionários, porém ainda não havia sido medido e avaliado o quanto isso 

repercutia para o não cumprimento das metas e desempenho das tarefas. O aperfeiçoamento 

funcional, fator determinante para a qualificação da própria empresa, não era aplicado de 

forma eficiente, visto que, embora a empresa estabelecesse uma meta para treinamento 

funcional de no mínimo 82 horas/funcionário/ano, a agência tinha dificuldade em afastar as 

pessoas das atividades para serem treinadas. Tal fato era justificado normalmente pela alta 

demanda de trabalho e pela falta de outros funcionários para substituir na ausência para 

treinamento. O Banco B, e em particular a agência X, vem adotando a prática didática do 

treinamento Fazendo – Aprendendo (FAZAP), pela qual o funcionário deve ser treinado no 

momento da execução da atividade, com a leitura dos normativos internos paralelamente à 

prática do procedimento, ou seja, do atendimento ao cliente. Como a velocidade nas 

mudanças dos procedimentos operacionais é alta, este treinamento torna-se ainda mais difícil. 

  Essa prática, se apresenta ineficaz no caso em questão, por não ser conduzida de modo 

eficiente pela empresa e muitas vezes por ser, sendo relegada à segundo plano, conforme 

descrito no parágrafo anterior. Esse fato repercute em vários problemas para a organização, 

tais como demora na conclusão do atendimento, necessidade do acompanhamento de um 

terceiro funcionário, mais experiente (para tirar dúvidas e prestar orientação no momento do 

atendimento), erros na execução dos procedimentos, além da prevalecência de interpretações 

pessoais com relação aos normativos, direcionando geralmente a falhas. Como o número de 

funcionários do setor é bastante limitado, isso acaba sobrecarregando toda a estrutura da 

agência, inclusive os gerentes. Além disso, a exigência de que os funcionários sejam 

multifuncionais, (ou seja, prestem todo tipo de atendimento ao cliente desde negociação de 

dívida, até venda de produtos), faz com que as deficiências em treinamento tenham um 

impacto ainda maior na qualidade do atendimento e no atingimento das metas do setor, além 

de serem percebidas pelos clientes como ineficiência e despreparo, causando danos à imagem 

do banco. 
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  Um outro fato ocorrido em maio/2004 contribuiu também para o aumento de clientes 

na agência. O shopping, dentro do qual a agência está localizada, inaugurou neste período a 

ampliação da sua área comercial. Isso repercutiu num aumento de cerca de 50% de clientes 

em circulação no shopping (dados fornecidos pela administração do shopping) e contribuiu 

também para aumento de clientes na agência.  

  Apesar deste aumento na demanda dos clientes, a agência permaneceu com o mesmo 

quadro de pessoal e com o mesmo espaço físico. Isso repercutiu no aumento do tempo de 

espera no atendimento, na carga de trabalho para o funcionário e na criação de tumultos na 

agência, principalmente nos horários considerados de pico. Os problemas que até eram 

percebidos, porém contornáveis para o desempenho produtivo do setor, passaram a ter maior 

gravidade, visto que agora a cobrança por eficiência passou a ser maior. Havia duplicado o 

fluxo de clientes e a demanda por serviços e a agência apresentava ainda a mesma estrutura de 

atendimento. 

  Os trabalhos considerados emergenciais surgem freqüentemente, com prazos bastante 

curtos. Por isso os gerentes estão sempre voltados para execução de tarefas e resolução de 

problemas, demonstrando, também, pouca utilização da prática de planejamento do trabalho. 

A visão predominante é a de curto prazo e a falta de acompanhamento diário do desempenho 

dos setores, pelos líderes.  Isto proporciona a prática de ações voltadas para alcance das metas 

(comportamento voltado para os objetivos). 

  A abordagem usada na busca pela qualidade está baseada na produção. Como define 

Crosby (1979), qualidade significa conformidade com as exigências. Nesta abordagem, o 

produto é considerado de qualidade quando atende todas as especificações previamente 

definidas, sendo produzido sem erros. No caso em questão, as especificações seriam as 

instruções de trabalho, que definem como cada atividade deve ser executada e controlada, e as 

normas dos Órgãos de Controle Externo (BACEN, Defesa do Consumidor). Este tipo de 

abordagem privilegia mais as questões internas de execução do produto que as adequações ao 

usuário. 

 Embora haja a preocupação em se alcançar os níveis de desempenho propostos pela 

organização e o desejo de se destacar pela performance em vendas, não se observa, nos 

líderes, a preocupação em motivar as equipes de trabalho ou de promover ações voltadas para 

a área comportamental que permita alavancar o moral dos funcionários na busca por melhor 

desempenho. Na maioria das vezes é destacado, pelos líderes, o aspecto punitivo do não 

cumprimento das metas, em detrimento dos aspectos positivos de se conseguir melhores 

resultados. Neste ponto a ação gerencial se assemelha às suposições da Teoria X, proposta por 
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Douglas Macgregor ao analisar as empresa tradicionais, com suas tomadas de decisão 

centralizadas na pirâmide superiores-subordinados e a visão das pessoas estudada por Elton 

Mayo na sua hipótese da ralé. 

“A Teoria X supõe que a maioria das pessoas prefere ser dirigida, não está interessada 

em assumir responsabilidades e deseja, acima de tudo, segurança. Essa filosofia é 

acompanhada pela crença de que as pessoas são motivadas pelo dinheiro, pelos benefícios 

marginais e pela ameaça de punição” (Hersey & Blanchard, 1986). 

Elton Mayo, ao realizar, em 1924, um estudo sobre eficiência numa fábrica em 

Hawthorne, Illinois, descobriu que, a produtividade permanecia em níveis baixos e até caía,  

quando o grupo achava que seus próprios objetivos eram opostos aos da administração, ou 

freqüentemente em situações em que os trabalhadores eram estritamente supervisionados e 

não tinham um controle significativo do seu ambiente de trabalho. 

“Esse tipo de ambiente negava a satisfação das necessidades de estima 

e de auto-realização no trabalho. Só as necessidades fisiológicas e de 

segurança eram atendidas. A falta de perspectivas para satisfazer as 

outras necessidades provocava tensão, ansiedade e frustração nas 

pessoas. Esse sentimento de impotência foi chamado de anomalia por 

Mayo” (Hersey & Blanchard, 1986). 

 Não se observou, também, a prática de se estudar os processos de trabalho e de 

acompanhar sistematicamente a rotina do setor, medindo quantitativa e qualitativamente os 

diversos elementos que influenciavam seu desempenho, mas tão somente efetuar correções 

(retrabalhos) quando identificados erros ou não conformidades. No desenvolvimento das 

ações gerenciais não é usado o Ciclo PDCA, mas processos repetitivos de tentativa e erro, o 

que muitas vezes causa desgaste e perda de credibil idade por parte de quem executa, além de 

reações de bloqueio a mais uma “novidade”. 

Os funcionários, que executam as atividades não participam das reuniões de decisão e 

análise sobre o setor, ficando a cargo exclusivamente dos gerentes. Ou seja, geralmente só a 

percepção dos gerentes é considerada nas decisões. 

  O estilo gerencial está muito relacionado à determinação, controle e comportamento 

voltado para tarefas. Os próprios gerentes demonstram dificuldades em gerenciar os setores 

amplamente, pois no dia-a-dia estão focados na execução de tarefas rotineiras, atendendo 

clientes, tirando dúvidas e auxil iando os funcionários, atendendo telefones, corrigindo erros. 

Pelo alto controle gerencial, acabam centralizando em si todas as decisões do setor e gerando 

dependência nos funcionários. Com isso, não há estímulo à iniciativa e a novas idéias para o 
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desenvolvimento de melhorias/mudanças, bem como não há delegação de poderes aos 

funcionários visando à agilização dos serviços. Além disso, boa parte dos serviços executados 

pelos funcionários necessita de confirmação do gerente, através do acesso ao sistema 

corporativo, para que seja concluída. O objetivo deste procedimento é a segurança da 

informação, porém apresenta forte aspecto burocrático. Com isso, outras atividades gerenciais 

como trabalhar a carteira de clientes, fazer visitas comerciais, gerenciar recursos para o setor, 

planejar atividades, etc, ficam em segundo plano e, na maioria das vezes, não são executadas. 

  Foi percebida também a dificuldades de comunicação entre os setores e dentro do 

próprio setor, dificultando a padronização dos procedimentos. O acompanhamento e controle 

dos processos, como um todo, é deficiente. As áreas executam as atividades por tarefas em 

que cada qual cuida do seu serviço sem considerar o seu cliente interno e a interdependência 

das unidades organizacionais. Muitas vezes os problemas de comunicação interna repercutem 

na informação passada ao cliente, apresentando distorções e insegurança. 

  As pessoas apresentam dificuldades em perceber como o seu trabalho está associado 

aos dos demais setores e, muitas vezes, não vinculam as suas atividades aos objetivos 

estratégicos. Contraria assim o que objetiva a metodologia de avaliação de desempenho 

adotada pelo banco: que todo o corpo funcional possa acompanhar, através dos indicadores de 

desempenho, o resultado do seu trabalho e o desenvolvimento da organização. Além disso, há 

a dificuldade de entendimento das pessoas a respeito da arquitetura estratégica do banco 

(planos de metas), tratada na Seção 3.2, pela sua complexidade e por não ser disseminada 

claramente em todos os níveis da empresa, sendo acompanhada habitualmente apenas pelos 

gerentes. 

 Portanto, a situação atual da empresa sugere a necessidade de rever a estrutura de 

atendimento ao cliente, verificar as perdas, os principais gargalos, novos arranjos físicos e 

humanos e tratar os problemas do setor de maneira sistemática, a fim de que a agência consiga 

satisfazer a demanda, aumentar sua produtividade, atingir as metas propostas para o setor, 

além de melhorar o ambiente de trabalho. 

3.3.3 A Demanda dos Serviços  

 Como forma de avaliar a situação atual da empresa foi percebida, também, a 

necessidade de se conhecer melhor a real demanda dos serviços na agência e no setor de 

atendimento, bem como o perfil dos clientes que freqüentam a agência. O primeiro passo para 

isso foi medir a incidência na demanda de cada serviço prestado pelo atendimento, a fim de 

verificar o comportamento do cliente que freqüenta a agência ao longo do mês e quais os tipos 
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de serviços mais demandados. Esta é uma das primeiras ações geradas após o início da 

implementação da metodologia. Até então, não havia sido feito nenhum tipo de 

acompanhamento neste sentido. Portanto, só se tinha conhecimento empírico sobre este 

assunto. Foi verificado que, embora a agência apresentasse grande circulação de clientes ao 

longo do mês, isso não repercutia em aumento nas vendas de produtos. Para isso foi criada 

uma Planilha de Acompanhamento Mensal das Atividades do Setor de Atendimento (Anexo 

1), onde constam todas as atividades desempenhadas no setor e onde diariamente, após cada 

atendimento concluído, o funcionário marca que tipo de produto ou serviço foi demandado. 

Ao final do mês é somado o total de cada atendimento por funcionário e de todos os 

funcionários. A princípio, por uma questão de adaptação ao uso, estas folhas foram utilizadas 

apenas pelos funcionários responsáveis pelo atendimento (2 funcionários). Ao final de três 

meses de acompanhamento obteve-se o seguinte resultado: 

 

Tabela 3.5 Demanda de Serviços, Agência X, Banco B. (junho a agosto/2004) 

Atividades junho % julho % agosto % 
Fornecimento de informações bancárias 158 26,69% 215 24,80% 361 34,64% 

Desconto de Cheques 66 11,15% 53 6,11% 56 5,37% 

Soli citação/Entrega de Cartão 66 11,15% 57 6,57% 77 7,39% 

Ordem de Pagamento do Exterior 33 5,57% 59 6,81% 60 5,76% 

Atuali zação Cadastral 21 3,55% 50 5,77% 41 3,93% 

Saques s/ Cartão e/ou acima do limite diário 21 3,55% 22 2,54% 20 1,92% 

Concessão/Renovação de limite de Crédito 20 3,38% 36 4,15% 34 3,26% 

Abertura de Conta Corrente Comum/Salário 19 3,21% 35 4,04% 32 3,07% 

Desbloqueio/renovação/alteração de senha 16 2,70% 78 9,00% 68 6,53% 

Abertura de Poupança 15 2,53% 16 1,85% 24 2,30% 

Abertura de Conta Especial 13 2,20% 30 3,46% 30 2,88% 

Conta sem uso de cartão 9 1,52% 3 0,35% 17 1,63% 

Baixa Restrição C.C.F. 5 0,84% 20 2,31% 23 2,21% 

Pagamento Benefícios 3 0,51% 9 1,04% 21 2,02% 

Consultar/pagar PASEP 2 0,34% 2 0,23% 12 1,15% 

Intermediação na Venda de Ações 1 0,17% 19 2,19% 24 2,30% 

Negociação de Dívidas 1 0,17% 16 1,85% 26 2,50% 

Outras (21 atividades) 125 21,11% 149 17,19% 128 12,28% 

Total 594 100,00% 869 100,00% 1054 100,00% 
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Figura 3.4 Demanda de Serviços (tipos de serviços x quantidade de atendimento). Agência X, Banco 

B. (junho a agosto/2004) 

 

Através destes resultados, foi possível verificar a evolução da demanda de alguns 

produtos, bem como a retração em outros. O aumento significativo no número de atendimento 

mensal realizado na agência, evoluindo de uma média (dividido por dois funcionários) de 297 

atendimentos/funcionário/mês em junho para 522 atendimentos/funcionário/mês em agosto. 

Pode-se observar que a demanda mais expressiva é relativa ao fornecimento de informações: 

clientes que procuram a agência e esperam atendimento na fila apenas para pedir informações, 

tirar dúvidas e pedir esclarecimento. Com isso foi possível verificar que boa parte dos clientes 

se utiliza deste serviço por não conhecerem os demais canais de relacionamento com o banco, 

como é o caso do 0800, do fone/fax, da central de atendimento de cartão, seguridade e 

capitalização, Internet e Auto-Atendimento. Com estes resultados foi percebida a necessidade 

de se criar ações para maior divulgação dos meios alternativos de atendimento, como forma 

de diminuir o fluxo de clientes na agência e desafogar o atendimento. 

Pode-se verificar também, um aumento na incidência de clientes na agência a fim de 

desbloquear contas novas (conta sem uso de cartão), resultado de uma falha operacional, visto 
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que a conta deve ser desbloqueada pela gerência logo após a sua abertura. Este fato, além de 

representar um retrabalho, visto que o cliente tem que retornar à agência para pedir 

desbloqueio da conta e novamente ser atendido, gera desgaste para o cliente, além de 

repercutir nos resultados dos indicadores (Estratégia e Operações), já que a conta corrente só 

aparece nos resultados após a confirmação da sua abertura e desbloqueio. Daí a necessidade 

de rever os processos de desbloqueio e confirmação da conta de forma a eliminar este 

retrabalho. 

Percebe-se também o aumento na demanda para desbloqueio, renovação e alteração de 

senha, desconto de cheques e alguns outros serviços que, apesar de rápidos, tiveram um 

grande aumento na freqüência. Isto fez com que a gerência da empresa sentisse a necessidade 

de disponibilizar um atendente exclusivamente para estes atendimentos rápidos, através da 

implantação do Atendimento Expresso. 

Esse acompanhamento das atividades passou a ser realizado de modo permanente no 

atendimento pelos funcionários, visto sua contribuição para o melhor conhecimento da 

demanda e para subsidiar as ações de melhorias. 

3.3.4 Aplicação da Metodologia no Estudo de Caso 

A aplicação da metodologia de otimização dos processos, proposta para a empresa em 

estudo, foi dividida em 5 etapas. Foram realizados encontros com o grupo de trabalho, 

geralmente ao final do horário de atendimento ao cliente, em que era seguido um roteiro de 

programação para cada reunião. Estes encontros eram previamente agendados e comunicados 

a todos os envolvidos que, ao comparecerem à reunião, já estavam cientes dos assuntos que 

seriam abordados. Desta forma já poderiam trazer críticas, sugestões e idéias. As etapas 

funcionaram da seguinte forma: 

 

1ª Etapa: Foi realizado um primeiro encontro que contou com a participação de todos os 

funcionários do setor de atendimento, juntamente com o gerente do setor e o gerente geral da 

agência. A reunião durou cerca de 90 minutos e abordou os seguintes pontos. 

 

Etapa 1.1: Apresentação da Proposta (Metodologia) e Análise dos Indicadores de 

Desempenho 

a) Apresentação da metodologia e as ferramentas que seriam utilizadas na análise e 

melhoria dos processos; 

b) Análise dos resultados dos indicadores de cada perspectivas até o mês vigente;   
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c) Análise das metas para o mês seguinte. 

 

         Etapa 1.2: Identificação dos Processos Críticos 

a) Identificação dos processos que precisam ser trabalhados (críticos) 

 

Conforme cronograma da reunião, foram avaliados os resultados até 31/05/2004 

(Anexos 3 e 4) e verificados aqueles que estão mais distantes da meta estabelecida.  

O grupo analisou os indicadores e verificou os resultado que precisam ser atingidos até 

o final do 1º semestre de 2004.  

A partir da análise dos resultados dos indicadores, foram identificados os processos que 

seriam trabalhados por ordem de prioridade: 

1º Seguro de Vida 

2º Seguro Automóvel 

3º Abertura de Contas Especiais 

A escolha destes indicadores deveu-se ao fato de estarem apresentando resultados 

abaixo da meta estabelecida ou terem sofrido queda no percentual de atingimento da meta em 

relação aos meses anteriores. 

Além destes processos apontados como críticos pelos indicadores de desempenho, foi 

verificada a necessidade de planejar o horário de saída dos funcionários do atendimento para 

almoço e a disponibil idade de pessoal no final do expediente, a fim de evitar 

congestionamento e dar melhor vazão ao fluxo de clientes na agência, que tende a ser maior 

nestes horários. 

 

 Etapa 2: Mapeamento do Fluxo dos Processos Críticos 

 

Nesta etapa foi determinado que uma pessoa da equipe ficaria incumbida de realizar o 

mapeamento do fluxo dos indicadores/processos críticos para que o mesmo fosse avaliado 

pela equipe. Para a construção destes mapas foram realizadas observações práticas da 

execução de cada atividade e medição de tempos. Durante esta etapa foi possível observar que 

o tempo de execução de cada atividade, bem como a existência de algumas perdas, poderia 

variar de acordo com a experiência e o nível de conhecimento do operador sobre a atividade. 

Como as atividades poderiam acontecer de forma aleatória e serem executadas por mais de 

um operador simultaneamente ou não, foi escolhida apenas uma amostra de cada atividade 

para a construção do mapeamento. Com isso foi escolhida a amostra, cuja execução tenha se 
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apresentado mais demorada e com maior número de perdas, a fim de melhor ilustrar o 

impacto destas no final de todo o processo. 

 

 Etapa 3: Foi realizado um segundo encontro que contou com a presença do mesmo 

grupo da reunião anterior e durou cerca de 1 hora. A pauta da reunião foi: 

 

Etapa 3.1 Análise dos mapas dos fluxos dos processos de comercialização de Seguro de 

Vida, Automóveis e Abertura de Contas Especiais e identificação das perdas existentes 

e as oportunidades de melhoria. 

 

Nesta etapa foram analisadas as cartas de processos, conforme figuras 3.5, 3.6 e 3.7, e 

verificado que além da existência de problemas com relação aos fluxos dos processos, havia 

perdas comuns a diversos processos, tais como espera por confirmação de dados por outro 

usuário e pelo deslocamento do operador durante a execução da atividade, além daquelas 

geradas pela falta de conhecimento do operador sobre a execução correta do procedimento. 

Foi percebida, também, a necessidade de se trabalhar o público alvo, usando as informações 

disponíveis através do sistema corporativo, como forma de reforçar a oferta dos produtos 

junto aos clientes e divulgar seus atrativos, não ficando restrito apenas à demanda espontânea 

dos clientes que procuram a agência geralmente para resolver problemas. 

Foi discutido, entre os membros da equipe que uma das possíveis causas na queda de 

venda do Seguro de Automóvel com relação ao mês anterior poderia ser o reajuste de preços, 

o que fez com que o banco perdesse vendas para seus concorrentes. Tais informações foram 

confirmadas verbalmente pelo gerente geral.  

Foi discutida também a deficiência de treinamento do pessoal do atendimento em 

relação aos conhecimentos básicos para comercialização dos produtos de seguridade, de que 

boa parte dos funcionários só tinha conhecimento teórico e necessitava de acompanhamento 

de outro funcionário no processo de venda. A partir daí, passou-se a analisar como este fato 

poderia estar impactando negativamente na performance do setor. Como resultado desta 

análise, foi sugerido, como ação, a realização de uma pesquisa entre os funcionários, a fim de 

medir o nível de conhecimento sobre produtos e serviços prestados pelo setor. A confecção e 

os resultados desta pesquisa são abordados no Capítulo 4. 
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Como cumprimento da 3º etapa da metodologia proposta, a identificação das perdas 

auxil iou no diagnóstico da situação de cada processo e na busca por ações que pudessem 

eliminar estas perdas a fim de tornar as atividades mais enxutas. Algumas perdas foram 

facilmente identificadas, visto que já existia um consenso no setor, com relação à existência 

destas, principalmente as geradas por falhas nos procedimentos, gerando retrabalhos e 

reclamações por partes dos clientes, além das perdas por espera. Nesta etapa, além da 

utilização dos sete tipos de perdas, propostas por Ohno (1997) e do diagnóstico das cartas de 

processos, contou-se com a participação dos funcionários do setor que, através de 

brainstorming citaram as principais perdas que visualizavam nos processos de trabalho, bem 

como sugeriram ações para eliminá-las.  

Ao final desta etapa (3º), após a análise das cartas de processo e das observações 

práticas realizadas pelos demais funcionários, foi possível listar as seguintes perdas, comuns 

aos processos estudados: 

 

a) Processamento em si: 

 -  Impressão de cadastro, análise de crédito, telas do sistema, recolocação de 

informações em outros aplicativos do sistema corporativo (Ex.: Sistema de 

Pagamentos -> Sistemas de Cadastro). 

 

b) Transporte: 

• Levar documentos de um departamento a outro para tirar cópia; 

• Levar documentos a outros funcionários para colher assinatura, visto, etc. 

 

c) Movimentação (Homem): 

• Pedir informação em outros setores; 

• Pegar papel, pastas nos arquivos; 

• Tirar cópia de documentos; 

• Pegar cartão em outro setor; 

• Pegar cheque devolvido em outro setor; 

• Ir à Tesouraria entregar papéis para processamento no caixa interno; 

• Pegar Impressões. 
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d) Superprodução: 

• Excesso de controles (impressão de telas, folhas de verificação, etc); 

• Excesso de Inspeções (a maior parte das ações realizadas no atendimento é 

revisada ao final pelo gerente ou outra pessoa designada). 

e) Defeitos (qualidade/conformidade): 

• Refazer cadastro de cliente incompleto; 

• Recalcular dívidas; 

• Atendimento não concluído e repassado; 

• Destravar impressoras; 

• Reimprimir material; 

• Comandos errados. 

 

f) Espera: 

• Lentidão do Sistema; 

• Gerente para tirar dúvidas/prestar esclarecimentos/confirmar comandos; 

• Receber acessos; 

• Processamento do caixa. 

 

g) Inventário: 

• Acúmulo de pastas de clientes ao final de um dia de atendimento para serem 

inspecionadas e finalizadas; 

• Documentos para arquivar; 

• Tarefas não concluídas no turno de trabalho. 

 

Foi verificado que, independentemente do tipo de processo trabalhado, uma boa parte 

das perdas existentes, nos fluxos das tarefas analisadas, tem causas comuns, pois diz respeito 

à forma como o setor está organizado e a metodologia de gestão adotada pela empresa. Por 

exemplo, o fato de ter que se deslocar de um setor a outro, para tirar cópia dos documentos, 

ter de pedir confirmação por outros funcionários para os dados introduzidos no sistema, 

imprimir telas do sistema a fim de comprovar comandos efetuados, etc., são ações comumente 

realizadas em diferentes processos, que constituem perdas, por não agregar valor ao processo. 

Isso demonstra também que ações focadas na eliminação destas perdas beneficiará mais de 

um processo, ou seja, o benefício será mais amplo, contribuindo para diversos processos. 
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Etapa 3.2: Formulação do Plano de Ação 

 

Uma vez identificados os processos que precisavam ser trabalhados, passa-se para a 

etapa de planejamento de ações e direcionamento dos esforços no sentido da melhoria.  

As ações foram planejadas durante as reuniões semanais: Coletadas idéias através de 

brainstorming, acordados prazos, responsável e forma de execução e dividida entre os 

funcionários do setor de atendimento. Foram planejadas ações para maior divulgação dos 

seguros e da conta especial junto aos clientes (público-alvo), além de treinamento para o 

pessoal a fim de suprir tal deficiência. Os canais escolhidos para divulgação dos produtos 

foram o telefone e o contato pessoal, com a abordagem dos clientes que freqüentavam a sala 

de auto-atendimento. O treinamento foi agendado previamente, para ocorrer dentro do horário 

de trabalho, sendo ministrado individualmente pelo gerente do setor. 

O planejamento foi estruturado em papel formato A3, seguindo um modelo de arranjo 

de informações a fim de obter uma melhor visibil idade das ações, onde constaram gráficos 

com a situação atual do processo mapeado, as necessidades/objetivos do negócio ligado a 

cada processo, o estado futuro, as ações de melhoria, bem como o status da evolução de cada 

ação, com responsável, prazo de início e término, impacto da ação em relação à condição-alvo 

e os resultados/indicadores que serviram de parâmetro para medição das melhorias. Ao 

término de cada reunião, o planejamento era colocado em local visível, a fim de ser 

acompanhado por todos do setor.  

 Nesta etapa, o comprometimento e a participação de todos foi fundamental para que os 

objetivos fossem atingidos. É importante observar a compatibilidade entre o número de ações 

priorizadas, a autonomia e os recursos disponíveis para implementá-las. A equipe precisava 

estar atenta ao comportamento dos indicadores de desempenho, que deveriam ser mensurados 

de forma clara e com a freqüência adequada. 

A seguir seguem os modelos de planejamento das ações de otimização dos processos: 
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 Etapa 4: Implementação das Ações 

 

O acompanhamento das ações, que estavam sendo executadas, facil itou a sua 

implementação, permitindo que fosse visualizado o que foi planejado e o estágio em que se 

encontravam as ações, os resultados obtidos, eventuais problemas, bem como ações corretivas 

adotadas para garantir a efetividade da ação. Nesta etapa, foi importante utilizar-se dos 

resultados dos indicadores para verificar se as ações desenvolvidas estavam atingindo os 

objetivos desejados, além de verificar se foram disseminadas para todos os responsáveis e se 

todos estavam colocando em prática o plano de ação.  

Foi percebida a necessidade de se realizar periodicamente reuniões para planejar e 

avaliar os processos críticos e propor ações de melhoria. Foi evidente, num primeiro 

momento, a dificuldade em planejar e cumprir as atividades planejadas ao longo do período 

de implementação, principalmente pela falta de hábito das pessoas em utilizar as ferramentas 

de planejamento e acompanhamento de ações de melhoria.  Além disso, foi verificada a 

dificuldade em se formar alianças de cooperação, entre os demais setores, para o atingimento 

das metas propostas para a agência. 

Durante o primeiro mês de implantação da metodologia, foi verificada a dificuldade de 

participação nas reuniões da chefia direta, o que comprometia o planejamento das ações, visto 

que muitas delas dependiam de sua decisão, bem como a execução do planejado, quando as 

ações, por vezes, eram adiadas ou não cumpridas, em detrimento de outras ações que eram 

priorizadas no dia a dia.  

Foi verificada também que a chefia não acompanhava o cumprimento do planejamento, 

ficando a análise para o final de cada período (mês), quando não havia mais tempo para 

reprogramar as atividades dentro do mesmo mês, fazendo também com que os resultados, não 

atingidos no mês, fossem somados às metas do mês seguinte, aumentado ainda mais o desafio 

futuro. 

Também foi percebido, nesta fase, o baixo nível de participação dos funcionários na 

formulação de idéias e sugestões de melhorias. Isto se deu, principalmente pelo fato de que as 

pessoas não estavam habituadas a participar de processos de melhoria, de análise crítica das 

atividades e de não serem estimuladas à geração de idéias e sugestões, visando a mudanças 

em relação ao trabalho. Foi percebido que havia divergências entre os membros do setor, 

principalmente entre funcionários e líderes, quanto às percepções sobre as ações gerenciais e 

algumas atividades do cotidiano da empresa, que por sua vez, repercutiam em tomadas de 

decisões conflitantes e não assimiladas por todos da equipe.  
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No segundo mês de utilização da metodologia, foi percebida a dificuldade em se 

cumprir o planejamento, seja por parte da gerência, seja por parte dos funcionários. Algumas 

atividades não eram acompanhadas e cumpridas, nem sequer reprogramadas, em caso de não 

cumprimento na data estabelecida. Com isso pode-se observar que, apesar de ser claro a 

necessidade de se realizar ações que auxiliassem o setor no alcance das metas, ainda existia a 

dificuldade da equipe de sair da rotina de trabalhar sem planejamento e sem o 

acompanhamento da performance do setor através dos seus indicadores. É forte o hábito das 

pessoas de trabalhar o dia-a-dia sem considerar mais fortemente a questão da eficiência e dos 

resultados com relação às metas, desenvolvendo o mesmo esforço, tanto em atividades que 

agregam, como nas que não agregam valor, sem considerar, também, as perdas existentes nos 

processos de trabalho. Apesar de algumas serem conhecidas, muitas vezes passavam a ser 

consideradas como situações normais do trabalho. 

 

Etapa 5: Medição dos Resultados 

 

Foi marcado um 3º encontro que aconteceu ao final do segundo mês de implantação. 

Teve duração de cerca de uma hora e meia, contou com a participação da mesma equipe de 

trabalho e abordou os seguintes pontos: 

 

a)  Implementação das ações 

 

Nesta etapa foram revisados os pontos tratados na etapa anterior. Foi verificado que, 

entre as ações planejadas, a escala do horário de saída dos funcionários do atendimento para 

almoço e a disponibil idade de pessoal no final do expediente ainda não está sendo executada 

dentro do acordado, ainda apresentando alguns falhas ao longo dos 7 primeiros dias de 

funcionamento, principalmente com relação a  disponibil idade de pessoal para o atendimento 

expresso. 

  Com relação às ações planejadas para divulgação e venda do Seguro de Vida, foi 

verificado que o primeiro dia de planejamento não havia sido cumprido. O gerente do setor 

argumentou que não era possível dispor de uma pessoal para executar essa atividade nas datas 

e horários anteriormente acordados. Só poderia assim fazê-lo se houvesse um aumento no 

quadro de pessoal do setor.  

Foram divulgados os resultados da Pesquisa de Conhecimento de Produtos e Serviços e 

Necessidade de Treinamento e discutidos os principais pontos críticos. A pesquisa apontou 
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que os produtos/serviços em que os funcionários possuem maior dificuldade por falta de 

treinamento são: 

1º  Venda de Seguro Residencial (68%); 

2º  Venda de Seguro Automóveis (62%); 

3º Investimentos/Aplicações, Venda de Ações, Fornecimento de 

Informações Bancárias (56%). 

• Foi verificado que, para estes produtos, o funcionário não possui conhecimento 

necessário para comercialização, necessitando de treinamento e de acompanhamento na 

execução; 

• Ressaltando que os produtos, em que havia maior necessidade de treinamento, são os 

que vinham apresentando pior índice de atingimento no Acordo de Trabalho 2004 

(Seguro Residencial e de Automóveis), evidenciou a necessidade urgente de se planejar 

um escala de treinamento focada nestes produtos; 

• Foram planejadas ações de treinamento e maior acompanhamento da escala de saída 

para almoço e reprogramada as ações anteriormente não cumpridas.  

 

b) Medição dos Resultados: Avaliar resultado confrontando com a meta e os resultados 

do mês atual ao período anterior (quantitativo e qualitativo) 

Esta análise será detalhada no Capítulo 4. 

 

Estas mesmas etapas de aplicação da metodologia foram realizadas repetidas vezes para 

os demais processos apontados como críticos pelos indicadores de desempenho. Em todos os 

encontros, houve a participação efetiva dos funcionários do setor, ocasionalmente com a 

participação de funcionários de outros setores envolvidos nos processos trabalhados.  
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentado o comportamento dos indicadores, selecionados 

inicialmente para serem trabalhados durante a pesquisa, frente às ações de melhorias 

realizadas.  

4.1 Análise dos Indicadores 

a) Seguro de Vida 
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 Figura 4.1: Evolução do Indicador: Venda de Seguro de Vida – Perspectiva Estratégia e Operações na 

Agência X (janeiro a agosto/2004) 

Fonte: Adaptado dos dados do Sistema Corporativo. Banco B (2004) 

 

Em relação ao Seguro de Vida, este apresentou no mês de maio/2004, início da 

utilização da metodologia aqui proposta, uma queda de 6,9% em relação ao percentual 

atingido em abril/2004. Uma das ações adotadas para reverter esta situação foi fomentar as 

vendas junto aos clientes público–alvo do produto através do contato telefônico, em que era 

feita a divulgação do produto. O objetivo desta ação era o de abandonar a postura passiva, 

adotada até então pela agência, e ir buscar, no mercado, os clientes potenciais. Além disso, foi 

designado um funcionário de outro setor para auxil iar na abordagem dos clientes na sala de 

auto-atendimento, a fim de divulgar o produto junto a este público, além de uma 

intensificação, no atendimento, da abordagem dos clientes que freqüentavam o interior da 

agência. Foi possível observar, nesta fase, que as ações de venda do produto fizeram com que 

mais clientes passassem a procurar a agência, a fim de obter informações mais detalhadas 

sobre seguro, fazer cotação de preço, etc., bem como, estimulou a maior participação e 
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interesse dos funcionários que se comprometeram com o alcance das metas. A avaliação do 

processo de comercialização do Seguro de Vida permitiu verificar que existiam alguns 

problemas operacionais durante a fase de cotação/contratação do seguro que faziam com que 

esta atividade levasse mais tempo para ser concluída, deixando muitas vezes o cliente 

impaciente. Porém as perdas mais graves observadas eram as decorrentes da falta de 

treinamento e de informação do funcionário sobre o produto, o que fazia com que houvesse a 

necessidade de buscar informação nos manuais ou com outros funcionários durante o 

momento da venda, e de algumas vezes ter que refazer proposta de vendas mal elaboradas. 

Além disso, observou-se que boa parte dos funcionários anteriormente não oferecia/divulgava 

o produto ao cliente, por desconhecimento das características do produto e do processo de 

contratação via sistema.  Outra ação realizada foi a de designar um local para que as vias das 

propostas a serem enviadas para a Central de Seguridade fossem deixadas pelos funcionários 

para que posteriormente o estagiário encaminhasse, eliminando esta atividade do funcionário 

e deixando-o mais livre para outras atividades que agregassem valor. O resultado destas ações 

permitiu que a agência elevasse o percentual de atingimento deste indicador de 59,47% em 

maio para 81,18% em julho. O mesmo apresentou uma queda em agosto, devido à 

necessidade de se mudar o foco de venda neste mês, para a venda de seguro automóveis, à 

pedido da Superintendência, visto que regionalmente este estava apresentado um resultado 

abaixo do esperado. Além disso, a meta, no mês, se elevou devido ao acúmulo dos percentuais 

não atingidos durante o semestre, aumentando o desafio. 

 

b) Seguro Automóvel 
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Figura 4.2: Evolução do Indicador: Venda de Seguro Automóvel – Perspectiva Estratégia e Operações na 

Agência X (janeiro a agosto/2004) 

Fonte: Adaptado dos dados do Sistema Corporativo. Banco B (2004) 
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O Seguro Automóvel havia apresentado uma redução do percentual de atingimento da 

meta de 106,6% em abril para 97,4% em maio, 93,61% em junho. O aumento de preços dos 

seguros de veículos, em todo o mercado estava atingindo negativamente as vendas. Como 

alternativa procurou-se divulgar mais intensamente o produto, ressaltando a qualidade dos 

serviços de assistência 24 horas e os descontos que poderiam ser obtidos em casos de 

contratação por correntistas do banco. 

 Assim como o Seguro de Vida, foi trabalhada a carteira de cliente público–alvo do 

produto, através da abordagem para divulgação via fone, auto-atendimento e atendimento no 

interior da agência. Nestas ações houve a colaboração de funcionários de outros setores. Além 

disso, procurou-se suprir as deficiências de treinamento e informação dos funcionários, que, 

da mesma forma que no seguro de vida, muitas vezes não ofereciam ou divulgavam os 

produtos junto aos clientes por desconhecimento comercial do mesmo.   

Foi designado um local para que as vias das propostas a serem enviadas para a Central 

de Seguridade fossem deixadas pelos funcionários para que posteriormente o estagiário 

encaminhasse, liberando o funcionário para outras atividades. A Superintendência Estadual, 

objetivando melhor concorrência, passou a oferecer promoções com desconto de preço para o 

cliente que fizesse a contratação do seguro via internet, bem como passou a cobrir as 

propostas da concorrência apresentadas pelo cliente.  Buscou-se, também, junto ao setor de 

caixa, agil izar o processamento dos boletos de pagamentos da contratação dos seguros, 

dando-se prioridade a esses papéis.  O percentual de atingimento da meta em julho/04 foi de 

112,72% e em agosto/04 de 101,57%. A queda neste último mês deu-se ao aumento da meta, 

devido ao acúmulo do percentual não atingido nos meses anteriores. 
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c) Abertura de Contas Especiais 

CONTAS ESPECIAIS
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Figura 4.3: Evolução do Indicador: Abertura de Contas Especiais – Perspectiva Estratégia e 

Operações na Agência X (janeiro a agosto/2004) 

Fonte: Adaptado dos dados do Sistema Corporativo. Banco B (2004) 

 

O indicador Abertura de Contas Especiais apresentou uma pequena queda em maio de 

1,35% em relação ao percentual atingido em abril /2004. Em junho esta queda foi mais 

intensa, diminuindo em 3,47% o percentual, de atingimento da meta. Uma das prováveis 

causas, discutida posteriormente pela agência, para queda deste percentual foi o fato da 

empresa, a partir deste período, ter passado a adotar uma postura mais criteriosa para abertura 

de contas especiais e para concessão de crédito, isso devido à existência anterior de não-

conformidades com relação a esses processos e a pedido do Setor de Controle do banco, que 

passou a ser mais rigoroso nas auditorias internas. Uma das ações foi a adoção de medidas 

mais criteriosas para o aceite da documentação comprobatória de endereço e renda. Muitos 

clientes compareciam à agência com a documentação para a abertura da conta. Se essa 

documentação não estivesse dentro dos parâmetros exigidos, não poderia ser aberta conta 

especial, só conta para recebimento de salário ou poupança. Muito dos clientes optavam, 

então, por abrir conta salário ou poupança, para não terem que retornar novamente à agência e 

enfrentar fila e por não precisarem pagar tarifas por estas contas. Neste período, observou-se 

também um aumento na procura por abertura de conta poupança. Uma das ações adotadas 

para reverter esta situação foi a maior divulgação dos critérios para concessão de conta 
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especial, principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à abordagem do cliente 

para conferência da documentação antes do mesmo entrar na fila de espera, informando 

melhor o cliente sobre a conta especial e evitando que o cliente espere na fila e não tenha sua 

necessidade atendida. Além disso, procurou-se trabalhar a carteira de clientes potenciais para 

contas especiais. Com isso o percentual de atingimento deste indicador evoluiu de 96,74% do 

orçado em junho para 100,26% em julho, diminuindo para 99,69% em agosto, devido ao 

acúmulo dos números não atingidos nos meses anteriores. O maior ganho, porém, para este 

indicador foi a qualidade e conformidade dos cadastros realizados e das contas abertas, 

diminuindo as perdas por erros e necessidade de retrabalho. Já com relação ao tempo de 

execução, houve um aumento, devido à exigência de se verificar mais cuidadosamente a 

documentação apresentada, o cadastro realizado e de que, ao final do processo de abertura da 

conta, todo o dossiê fosse inspecionado pelo gerente e as possíveis correções fossem feitas 

antes da liberação do cliente.  

 

d) Satisfação do Cliente 

 

 Em abril /2004 através da divulgação do ranking dos bancos mais denunciados, o 

Banco B foi apontado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) como o primeiro em número de 

denúncias e o estado de Pernambuco o quarto lugar em geração de denúncias 

(www.bcb.gov.br). O mesmo resultado já fora se repetido em outubro/2003. De janeiro a 

março registraram-se cerca de 80 denúncias com relação ao Banco B, no BACEN. As causas 

mais freqüentes se referiam à cobrança indevida de tarifas, abertura de contas sem o 

consentimento do cliente e bloqueio da conta/cartão. 

Isso fez com que a partir de maio/2004, o banco procurasse focar ações no sentido de 

reverter essa situação. As ações adotadas pelo banco, como um todo, a fim de recuperar sua 

credibil idade, foram: 

1. A divulgação, através do correio interno, de procedimentos que poderiam evitar 

denúncia e reclamações; 

2. Ressaltar a necessidade de maior acompanhamento dos índices e dados sobre o grau de 

insatisfação e das áreas de insatisfação do cliente; 

3. Promoção de  ações de melhoria; 

4. Lançamento do Programa de Relacionamento com o Cliente, através de descontos em 

tarifas e taxas para os que possuem produtos ou que utili zam os serviços do banco com 

mais intensidade. 
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 Outra ação tomada foi a maior divulgação, através da mídia e das agências dos canais 

alternativos de relacionamento do cliente com o banco, tais como o Fone/FAX, o 0800 e a 

Internet. Isso permitiu que o cliente passasse a utilizar outras formas de atendimento, além de 

contribuir para o aumento da receita em tarifas de serviços. 

Na retaguarda, o banco passou a exigir das dependências (agências) o acompanhamento 

mais forte das denúncias e reclamações dos clientes, determinando inclusive o prazo máximo 

de 2 horas para que as dependências retornem para o cliente, com a solução das reclamações.  

Em junho/2004, já em decorrência do esforço despendido, a colocação no Banco B no 

ranking dos bancos mais denunciados pelo BACEN caiu para segundo lugar. 

 

Tabela 4.1: Instituições Bancárias mais Reclamadas (junho/2004) 

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br em 05/08/2004) 

Tipo de instituição: Bancos Mês de referência: Junho/2004 Categoria: Mais de 1 milhão de Clientes 

Posição Instituição Financeira Reclamações 
Procedentes1 

Clientes2 Índice3 Reclamações 
Improcedentes4 

Outras 
Reclamações5 

1° Conglomerado ABN AMRO 95 4.016.521 2,37 11 42 

2° Conglomerado Banco B 388 16.432.36
0 

2,36 68 287 

3° HSBC Bank Brasil 42 1.936.755 2,17 7 8 

4° Conglomerado Unibanco 165 7.709.430 2,14 14 50 

5° 
Conglomerado Santander 

Banespa 
91 4.719.283 1,93 13 34 

1Demandas em que se constatou descumprimento, por parte da instituição, de normativos do Conselho 
Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil . 

2 Número de clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Informações prestadas pelos 
bancos e atualizadas semestralmente. 

3 Número de reclamações dividido pelo número de clientes e multipli cado por 100.000. 

4 Demandas consideradas improcedentes tendo em vista a comprovação, por parte da instituição, de não 
descumprimento de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil . 

5 Demandas que não envolvem descumprimento de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do 
Banco Central do Brasil . 

 

Algumas ações adotadas pela Agência X, no intuito de melhorar a satisfação dos 

clientes, principalmente à busca de rapidez no atendimento, a presença permanente de 

funcionários na sala de auto-atendimento para auxil iar no uso das máquinas e tirar dúvidas e 

as respostas rápidas às reclamações e demais solicitações registradas através do 0800, 

repercutiram em resultados positivos para a melhoria do nível de satisfação e por 

conseqüência da nota obtida através da avaliação da Perspectiva Satisfação dos Clientes. 
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Tabela 4.2 Resultados da Pesquisa de Satisfação On-line (Janeiro a Agosto/2004) 

Fontes: Sistema Corporativo. Banco B (2004) 

Grau de Satisfação com os Serviços do Banco B 
Mês 

Muito 
Insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Muito 

Satisfeito 
Pesqu isas 

Respondidas 

NOTA 

JANEIRO 3 8 63 102 176 8,33 

FEVEREIRO 5 4 63 87 159 8,19 

MARÇO 2 6 66 101 175 8,40 

ABRIL 0 3 82 83 168 8,25 

MAIO 2 4 84 87 177 8,15 

JUNHO 3 7 79 101 190 8,21 

JULHO 1 2 51 73 127 8,47 

AGOSTO 1 3 79 81 164 8,21 

TOTAL 17 37 488 634 1172 8,28 
 

No que diz respeito às áreas de insatisfação (ação que gerou a insatisfação) apontadas 

pelos clientes através da pesquisa on-line, o resultado foi a diminuição na incidência de quase 

todas elas, principalmente as relacionadas ao atendimento pessoal e ao tipo de atendimento.  

Pode-se observar, através da tabelo 5.3 o atendimento automatizado (automação), que se 

refere à disponibil idade e funcionamento das máquinas de auto-atendimento e que geralmente 

é a principal causa de insatisfação dos clientes, também apresentou melhoria, caindo de 6 

reclamações em janeiro e fevereiro/2004 para 0 (zero) em agosto/2004,  dado principalmente 

pelo maior controle da agência no abastecimento das máquinas e do maior acompanhamento 

dos serviços das máquinas cuja manutenção é terceirizada. 

Tabela 4.3 Resultados da Pesquisa de Satisfação On-line por Área de Insatisfação (Janeiro a 

Agosto/2004). 

Fonte: Sistema Corporativo. Banco B (2004) 

Áreas de Insatisfação 
Meses Atendimento 

Pessoal Automação Tipo de 
Atendimento 

Solução de 
Problemas 

Total de 
Insatisfeitos 

JANEIRO 2 6 4 6 18 

FEVEREIRO 5 6 4 4 19 

MARÇO 5 2 5 1 13 

ABRIL 1 1 1 0 3 

MAIO 2 1 4 2 9 

JUNHO 3 4 3 4 14 

JULHO 0 2 0 1 3 

AGOSTO 0 0 0 1 1 
Total 18 22 21 19 80 
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e) Comportamento Organizacional 

 

Um dos itens trabalhados através da Perspectiva do Comportamento Organizacional e 

da Avaliação de Clima Organizacional, é a questão dos treinamentos. A agência reconhecia 

que esse fator representava um problema na dependência, onde boa parte dos funcionários, 

principalmente do atendimento, não tinha sido devidamente treinada e necessitava de 

acompanhamento diário por parte do gerente, a fim de suprir essa carência no momento do 

atendimento ao cliente. Além de sobrecarregar o gerente, que, desta forma, precisam se 

envolver na execução das atividades, esta carência repercutia na imagem que o cliente tinha 

do banco no momento em que o atendente passava a demonstrar que não tinha domínio sobre 

o assunto ou que não sabia realizar certa tarefa. Porém, para este item, não havia nenhum tipo 

de medição que pudesse avaliar o grau de necessidade de treinamento e de conhecimento das 

pessoas. 

Diante deste problema, com o intuito de avaliar o grau de conhecimento dos 

funcionários quanto às atividades desempenhadas no setor de atendimento, e como isto pode 

influenciar nos resultados da empresa, foi realizada, na agência, uma pesquisa intitulada 

“Avaliação de Conhecimento de Produtos e Serviços e Necessidade de Treinamento” . A 

pesquisa foi composta pela relação de todos os serviços prestados pelo setor de atendimento, 

onde o funcionário para cada atividade, marcaria com um “X” o grau de conhecimento que 

acreditava possuir sobre aquela atividade. (Anexo 2) 

O questionário foi respondido por todos os funcionários ligados à atividade de 

atendimento ao cliente na agência, exceto o gerente (4 funcionários), no mês de junho/2004. 

As medidas atribuídas a cada nível de conhecimento seguiram os parâmetros adotados 

pelo banco para o cadastramento dos conhecimentos dos funcionários, no sistema corporativo 

da empresa. Com isto pretendeu-se tornar a pesquisa mais próxima dos parâmetros de 

conhecimento adotados pelo banco, onde, para cada assunto, o funcionário marca o grau de 

conhecimento que possui, podendo ser classificado de cinco formas: 

Nenhum -> Desconhece totalmente a atividade; 

Pouco -> Conhece a atividade, mas não possui nenhum conhecimento teórico ou prático; 

Básico-> Tem noções teóricas e alguma experiência. É capaz de executar a atividade, porém 

necessita de acompanhamento; 

Intermediário-> Tem bom conhecimento teórico e experiência prática. É capaz de executar 

atividade com autonomia; 
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Avançado-> tem profundo conhecimento e larga experiência. É capaz de aperfeiçoar o 

método de trabalho, prestar consultoria e repassar conhecimento. 

Para cada grau de conhecimento foi atribuído um peso, sendo 0 para “nenhum 

conhecimento” e 4 para “conhecimento avançado”. Esses pesos foram multiplicados pela 

quantidade de resposta dada àquele grau de conhecimento, para se obter o número de pontos 

para cada atividade. 

 

 

Pontos por Atividade = Σ (Peso x Total de resposta em cada grau de conhecimento)         (4.1) 

 

 

 Por fim foi obtida uma nota para cada atividade através do cálculo da média simples 

dos pontos de cada atividade pela quantidade total de questionários respondidos. 

 

 

Nota por Atividade = Pontos / Total de Questionários Respondidos                                   (4.2) 

 

 

Para cada faixa de nota, foi estabelecido um conceito, de acordo com o grau de 

conhecimento necessário para a execução das atividades no setor: 

 

 

Nota de 0,00 a 0,99-> nenhum ou pouco (indesejável) 

Nota de 1,00 a 1,99-> básico (insatisfatório) 

Nota de 2,00 a 2,99-> intermediário (satisfatório) 

Nota de 3,00 a 4,00-> avançado (desejável) 

  

 

Estes conceitos foram estabelecidos em consenso com a equipe de trabalho, de acordo 

com a percepção da importância, da demanda e do grau de dificuldade de cada atividade para 

o setor. 
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Através dos resultados obtidos pela da aplicação deste questionário, (Anexo 2) foram 

evidenciados os seguintes pontos, conforme figura 4.4: 

1. Algumas atividades que obtiveram as menores notas, ou seja, aquelas em que os 

funcionários têm menos conhecimentos, coincidem com os indicadores com os mais 

baixos resultados apontados pelo Acordo de Trabalho, como é o caso da Venda de 

Seguro de Residência e Venda de Seguro Automóvel; 

2. A atividade “Fornecimento de Informações Bancárias” que obteve nota 1,75 

(Conhecimento Básico – Insatisfatório) é atualmente a mais demandada no setor, 

conforme Figura 3.4 - Demanda de Serviços (Seção 3.3.3), ou seja, a atividade mais 

demandada pelos clientes na agência é aquela em que os funcionários se consideram 

menos aptos para desempenhar ou foram menos treinados. Um outro fato importante é 

que, para fornecer informações ou até mesmo realizar vendas, os funcionários precisam 

estar bem informados, atualizados e conhecer bem o produto ou serviço que estão 

oferecendo. Se isto não acontece, além de comprometer o desempenho nas vendas, visto 

que não se pode vender o que não se conhece, pode-se contribuir para a insatisfação do 

cliente e prejudicar a imagem do banco, com o fornecimento de informações erradas ou 

incompletas; 

3. Em vinte por cento dos serviços prestados pelo setor, os funcionários necessitam de 

acompanhamento de outro funcionário, geralmente o gerente, na execução da atividade. 

Além de sobrecarregar o gerente, este fato faz com que este precise estar sempre 

disponível, assim que surja a demanda pelo serviço. Como a imprevisibil idade da 

demanda é uma das características do setor de serviços, surge necessidade do gerente 

estar sempre presente no setor, visto que sua ausência poderia comprometer a realização 

da tarefa. E para estar sempre presente no setor, muitas vezes o gerente tem que abdicar 

de um dos seus principais papéis que é o de ir à busca de negócios para a agência; 

4. Apesar do conhecimento desejável para a execução das atividades ser o avançado, pode-

se concluir, com esta pesquisa, que só em 29,2% dos processos é que os funcionários se 

consideram com conhecimento avançado. Em 20,1% dos processos, o conhecimento da 

equipe e básico (insatisfatório) e em 50% do restante o conhecimento é intermediário 

(satisfatório). 

 

         Além destes resultados apontados pela pesquisa, foi possível verificar ainda outros 

problemas com relação à necessidade de treinamento: 
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• Apesar dos funcionários lidarem diariamente com a necessidade de identificação dos 

clientes, através da análise de documentação (Identidade, C.P.F, atestados, declarações, 

procurações, etc.) os mesmos não passaram por treinamento específico que 

possibilitasse a análise mais apurada destes documentos, o que, além de dar mais 

segurança ao funcionário, evitaria a utilização e o aceite de documentação falsa ou 

irregular; 

• Embora os funcionários lidem diariamente com os clientes, muitos desconhecem as 

normas que norteiam o relacionamento do cliente com o banco, como é o caso das 

Normas do Banco Central do Brasil e não possuem noções sobre Direito do 

Consumidor. Visto que o setor de serviços bancários é fortemente controlado por estas 

normas, o desconhecimento delas expõe a empresa a possíveis reclamações e/ou 

denúncias. 

 

Além dessas ações visando pontualmente cada indicador de desempenho, foram geradas 

outras ações, a fim de melhorar o fluxo de clientes na agência e otimizar o processo de 

atendimento. Uma delas foi a implantação do Atendimento Expresso, cujo principal objetivo 

foi agilizar os atendimentos mais rápidos, descongestionando a agência através da abordagem 

mais focada. Para esse ponto foi deslocado um funcionário do próprio atendimento. 

Essa ação permitiu reduzir as filas e o tempo de permanência de clientes e consumidores 

na agência, descongestionar o setor de atendimento, promover a orientação imediata aos 

clientes quanto à satisfação das suas demandas. 

Outra ação desenvolvida foi o acompanhamento, através de uma planilha dos tipos e 

quantidade de atendimentos realizados durante o expediente da agência, conforme (Anexo 1). 

Cada funcionário passou a preencher sua planilha individualmente, marcando, no final de 

cada atendimento que tipo de serviço foi prestado ou tipo de produto e a incidência de cada 

tipo de atendimento, ao longo do dia. Ao final do mês, pode-se obter o resultado dos tipos de 

serviços feitos, qual o de maior incidência naquele período e qual os períodos de maior 

demanda, conforme figura 3.4. Desta forma foi possível passar a acompanhar a evolução dos 

trabalhos, saber as características do público que freqüenta a agência e as atividades mais 

demandadas ao longo do mês. Permitiu-se, também, comparar diferentes períodos e se formar 

um histórico para que, ao se planejar o próximo mês de trabalho, se determine como os 

períodos de picos serão trabalhados. 
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5. CONCLUSÕES 

Neste capitulo serão apresentadas as contribuições geradas por esta pesquisa e as 

recomendações para a empresa e para trabalhos futuros.  

5.1 Contribuições da Pesquisa 

A qualidade não é um diferencial, mas uma questão de sobrevivência. Por isso para que 

a qualidade realmente funcione, trazendo resultados para a organização e para os clientes, é 

preciso que todo o corpo funcional da empresa a assimile e passe a praticá-la naturalmente. 

Independente do nível tecnológico em que se encontre a empresa, da área em que atue, 

dos recursos que disponibil ize, é possível obter qualidade quando se faz um planejamento de 

ações de melhoria eficaz, com constante acompanhamento dos processos de trabalho, do 

clima organizacional e da satisfação do cliente. Na busca pela melhoria contínua, parte-se do 

princípio de que tudo o que é bom ainda pode ser melhorado e superado. 

As mudanças geram um certo clima de resistência, principalmente quando as pessoas se 

vêem obrigadas a repensar e a mudar a sua forma de trabalho. Sentimentos como medo, 

ansiedade, desconfiança, descrença e a percepção de ameaça à situação “cômoda”, em que se 

encontram as pessoas, são comuns nestas situações. São situações e sentimentos que podem 

comprometer a implementação de qualquer programa organizacional e, embora a ameaça 

percebida possa parecer irreal, os efeitos são reais e se manifestam através do comportamento 

contrário às mudanças. Para combater estes sentimentos, são imprescindíveis a boa 

comunicação, a clareza de objetivos e a motivação das pessoas. 

Esta pesquisa teve como objetivo propor uma metodologia de otimização dos processos 

a partir da análise dos indicadores de desempenho e do uso de elementos do Sistema Toyota 

de Produção, em particular a classificação das 7 Perdas e as Cartas de Processo, além de 

Ferramentas da Qualidade (Ciclo PDCA, Brainstorming e Folha de Coleta de Dados) através 

da utilização ordenada e contínua destes elementos a fim de alavancar os índices de 

desempenho da empresa e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. A elaboração de 

uma sistemática de funcionamento da metodologia (Figura 3.3) permitiu usar, de forma 

organizada, direcionada e racional, as ferramentas propostas, evitando o uso de técnicas 

isoladas e obtendo resultados positivos e condizentes com a realidade da empresa, através das 

análises dos resultados dos indicadores de desempenho após a realização de ações de 

melhoria. 
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Vale ressaltar que as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da metodologia já 

eram conhecidas pelas pessoas e pela organização (resultados de sistemas de qualidade 

implantados no passado), sendo este fato considerado durante a sua elaboração. Procurou-se, a 

todo o momento, alinhar a metodologia às ferramentas já conhecidas pela organização, a fim 

de facil itar o entendimento, a identificação e a adaptação à realidade da empresa, além da 

aceitação das pessoas quanto ao que estava sendo proposto e como elas poderiam contribuir.  

Com isso pode-se atingir um dos objetivos da pesquisa que era o de identificar e transpor, 

para a área de serviços bancários, técnicas e ferramentas de planejamento e controle da 

produção tradicionalmente usadas pela área industrial (Objetivo Geral). 

O Capítulo 2 proporcionou um entendimento com relação à importância do estudo das 

melhorias nos processos, o uso do mapeamento dos processos e dos indicadores de 

desempenho para composição do diagnóstico da situação atual da empresa e como 

indicadores de oportunidades de melhorias para o setor. Além disso, proporcionou um 

panorama com relação ao setor de serviço, suas características, dinâmica, principais desafios e 

como é tratada a questão da qualidade na prestação de serviços.  

O Capítulo 3 descreveu as características gerais da empresa em estudo (estrutura, 

estratégias adotadas, modelo gerencial vigente, objetivos, missão, tecnologia, pessoas, etc.), e 

como esta trata a questão da análise de desempenho e suas principais necessidades além da 

atuação concorrência. Ainda neste capítulo foi apresentada a metodologia de otimização dos 

processos proposta por este estudo, com a descrição de todas as etapas de desenvolvimento e 

aplicação e como esta ferramenta pode contribuir para a melhoria dos processos, dando ênfase 

à participação das pessoas, na identificação e análise dos processos críticos e das perdas e na 

importância de se usar uma metodologia de forma sistemática e contínua, a fim de contribuir 

para melhoria no desempenho e como vantagem competitiva para a empresa.  

No Capítulo 4 foram descritos os principais resultados obtidos através da aplicação da 

metodologia, as limitações encontradas e os ganhos. Foram apresentados os resultados de 

evolução dos indicadores de desempenho a partir da comparação com os resultados anteriores 

ao período de aplicação da metodologia. Nesta etapa foi possível avaliar as principais perdas 

existentes nos processos, conscientizar as pessoas quanto à necessidade de trabalhar a 

eliminação e evitar a ocorrência destas perdas.  

Além de contribuir para a melhoria dos resultados, esta proposta de metodologia de 

otimização dos processos permitiu: 

 



5     Conclusões 
 

92 

• Que fossem trabalhadas diversas ferramentas da qualidade; 

• Assimilada a prática destas ferramentas analíticas; 

• Melhor estudados e conhecidos os processos de trabalho, contribuindo para o 

aprendizado organizacional e para o desenvolvimento do setor; 

• Conhecidos e elaborados métodos de resolução de problemas e de atingimento dos 

objetivos, e; 

• Cultivado o hábito de se observar criticamente os processos na busca pela melhor 

eficiência.   

Á medida que os membros da organização passaram , com a utilização da metodologia, 

a criticar suas ações e a buscar a melhoria de suas atividades e dos seus resultados, começou-

se a formar o hábito da busca pela melhoria contínua. A dedicação, as idéias e o esforço das 

pessoas envolvidas serviu de estímulo para a busca de mais conhecimento. Além disso, fez 

com que a equipe de trabalho passasse a se envolver na resolução dos problemas, além de 

promover a prática de busca pela solução, desafogando o trabalho do gerente, que pode se 

dedicar a problemas mais complexos e a tratar de questões mais estratégicas. 

 Desta forma foi possível atingir um dos objetivos específicos da pesquisa que era o de 

disseminar os objetivos estratégicos da empresa para todos os setores e fazer com que estes 

fossem monitorados pelos próprios funcionários, criando um ambiente participativo em busca 

da melhoria contínua. 

A análise empírica, baseada em intuição e experiência, pode ocasionalmente trazer bons 

resultados, porém nem sempre permite que sejam multiplicados os conhecimentos e formada 

a cultura da melhoria. Por esse motivo, utilizar uma metodologia que seja adequada à 

realidade da empresa, que seja facilmente assimilada e praticada pelas pessoas, provoca a 

busca pela melhoria contínua e pelo aprofundamento dos métodos e conhecimento das 

atividades, tornando-se algo visivelmente útil e vantajoso para a organização, quando da 

busca pelo seu desenvolvimento. Além disso, faz com que as pessoas cresçam através da 

experiência, expandida em conhecimento e capacidade. 

 Com a prática da metodologia, pode-se evoluir para outros tipos de métodos e para 

utilização de outras ferramentas que agreguem ainda mais valor aos processos e aos produtos.   

Porém, seja qual for a situação, para que a metodologia realmente seja consolidada na 

organização, é imprescindível o papel da gerência. Cabe à gerência o apoio, o reforço, o 

acompanhamento, o direcionamento das atividades e a motivação para que todo o processo 

tenha continuidade. 
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O exemplo da gerência serve de espelho para os demais membros da equipe. Se, por 

qualquer motivo, esta venha demonstrar falta de interesse no processo, as atividades de 

planejamento de melhorias podem vir a sofrer declínio. No estudo de caso em questão, o 

apoio dado pela Gerência Geral da agência foi fundamental para viabilizar a utilização da 

metodologia. 

A participação voluntária de todos os membros do setor foi fundamental para se 

conseguir disseminar a prática e o melhor entendimento da metodologia. As pessoas puderam 

sentir que o estudo analítico dos processos e o conhecimento mais profundo das atividades 

rotineiras permitem enxergar, de outra forma, o que vinham desempenhando, podendo-se 

obter melhores resultados e um melhor ambiente de trabalho. Além disso, desperta as pessoas 

para a real importância do seu trabalho na organização e conscientiza como ele está ligado a 

todas as demais atividades, mostrando perspectivas mais amplas, fazendo ver as coisas de 

ponto de vista da empresa como um todo, não restrito a um setor. O envolvimento e a 

participação em ações de melhoria faz com que as pessoas se sintam responsáveis, pelas 

mudanças, e tendam a despertar com melhores idéias e mais comprometimento com o 

resultado. 

Para que a busca pela melhoria não seja uma ação temporal e tenha continuidade, é 

preciso persistir na utilização das ferramentas. Os desafios sempre irão existir, sejam externos 

à empresa (mercado, economia, concorrência, etc.) ou internos (custos, qualidade, mudanças 

estruturais). Sempre haverá campo para se utili zar métodos para busca de melhorias. As 

necessidades são perenes; enquanto a empresa existir, passará por diferentes fases e terá 

diferentes resultados.  

Além das contribuições citadas pôde-se ressaltar para a administração da empresa: 

• A necessidade de adaptar alguns procedimentos gerenciais e estratégicos, a fim de 

promover a gestão participativa, a motivação, a delegação de tarefas, a melhoria da 

comunicação e dos procedimentos de treinamento como ações indispensáveis para criar 

um ambiente propício à busca da melhoria contínua e dos resultados, no que diz respeito 

à dimensão humana; 

• Necessidade de maior controle e da eliminação dos desperdícios nos processos; 

• A importância de trabalhar a qualidade em todas as etapas dos processos, ressaltando a 

importância de utilizar uma abordagem focada na busca da satisfação do cliente, que 

diferentemente dos demais setores, no de serviço, o cliente é atuante e interfere em 

todas as etapas do processo, portanto precisando ser considerado na busca por 

melhorias. 
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Por fim, a metodologia aqui proposta é de caráter genérico, podendo ser aplicado em 

empresas do setor de serviços que utili zam a avaliação de desempenho para medir sua 

eficiência e que pretendam reduzir custos e melhorar a eficiência dos seus processos, criando 

a cultura de busca contínua da melhoria dos resultados, o que é essencial para a sobrevivência 

de qualquer empresa. 

 

Pontos Fortes na Aplicação da Metodologia: 

a. Participação, envolvimento e comprometimento dos funcionários na tomada de 

decisões; 

b. Melhorias no trabalho dentro da equipe; 

c. Soma de esforços para a solução de problemas comuns; 

d. Melhoria nas relações interpessoais; 

e. Despertar para a importância de criar e inovar os processos de trabalho na busca da 

qualidade e da satisfação do cliente; 

f. Maior acesso dos funcionários ao administrador; 

g. Melhorias na comunicação interna; 

h. Incentivo à abertura para a manifestação de idéias e sugestões de melhorias; 

i. Despertar para a importância do treinamento e estudo constantes; 

j. Contribuir para a melhoria dos resultados estratégicos; 

k. Despertar e trazer de volta o hábito do planejamento de trabalho; 

l. Desenvolvimento de ações de melhoria baseadas em fatos e dados e não em 

sentimentos e suposições. 

 

Este estudo teve algumas limitações, entre elas: 

• Houve baixa participação da gerência direta do setor na utilização da ferramenta 

proposta. Apesar de ter sido realizada, a sensibil ização dos membros e a participação de 

todos tenha ocorrido de maneira voluntária, a gerência média não estava plenamente 

envolvida no trabalho de melhoria, sendo este o principal obstáculo na utilização plena 

da ferramenta; 

• A não realização de alguns treinamentos sobre os produtos e serviços, embora 

conhecida, avaliada e divulgada a sua real necessidade e o impacto no desempenho das 

atividades, fez com que não fosse possível avaliar o efeito desta ação como ação de 

melhoria. Neste caso a intensificação dos treinamentos como forma de alavancar os 

índices de desempenho foi colocada como recomendação para a empresa.  
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5.2 Recomendações para a Empresa Estudada 

a. Intensificar as ações de treinamentos, principalmente nos assuntos que repercutem 

diretamente na melhoria da prestação de serviços (conhecimento de produtos e 

serviços) e na satisfação do cliente; 

b. Trabalhar na agência a importância do benchmarking entre as agências e demais 

concorrentes; 

c. Despertar para a valorização do ser humano através de ações de reconhecimento 

pelo esforço desprendido no atingimento das metas; 

d. Sensibil izar as chefias quanto à delegação de tarefas entre gerentes e seus 

subordinados e na importância de trabalhar a motivação das pessoas para o alcance 

dos resultados e da qualidade, através da adoção da Abordagem Participativa em 

detrimento da Abordagem Clássica (Paladini, 1995), utilizada atualmente pela 

empresa; 

e. Adotar as práticas de ações preventivas que evitem o surgimento de problemas e 

perdas, a partir do gerenciamento mais apurado dos processos; 

f. Orientar os gerentes de contas a captar clientes no mercado e trabalhar as carteiras 

de clientes, de acordo com metas do Acordo de Trabalho; 

g. Divulgar os canais alternativos de atendimento (facilitadores de atendimento) à 

clientela, a fim de desafogar o atendimento na agência. Os diversos instrumento que 

possibilitam alternativas de atendimento são instituídos como forma de concil iar a 

demanda com as limitações de recursos e também oferecer as comodidades exigidas 

pela clientela.  Isso possibilitaria a prestação de um serviço diferenciado não restrito 

ao horário de funcionamento da agência e o descongestionamento do expediente 

com reflexos positivos para a imagem do banco, favorecendo o incremento na 

captação de recursos, a redução de área de atritos com a clientela e a liberação de 

mão-de-obra para otimização do atendimento pessoal; 

h. Rever os canais de comunicação interna e promover a melhoria desta comunicação 

i. Promover o trabalho em conjunto entre as diferentes equipes da agência, buscando a 

sinergia (parcerias, trocas de idéias e desenvolvimento mútuo); 

j. Desenvolver nos líderes o conhecimento de teorias de liderança e o hábito do 

planejamento no trabalho; 

k. Promover o rodízio dos gerentes entre os diversos setores da agência a fim de 

possibilitar a visão global da empresa por parte das chefias, auxil iar no hábito do 

trabalho em equipe e dinamizar as práticas de gestão. 
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5.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

 
a. A aplicação da metodologia proposta em empresas do setor de serviços financeiros 

de diferentes portes, visto que as condições e os obstáculos para implantação de um 

programa de melhoria podem se apresentar de diferentes formas e de acordo com a 

realidade de cada empresa; 

b. A aplicação da metodologia proposta em empresas de outros setores, pois apesar da 

pesquisa ter foco inicial em empresas de serviços financeiros, a necessidade de se 

trabalhar melhorias e a base conceitual desta metodologia é de natureza genérica e 

comum a outros setores; 

c. Utilizar a metodologia em empresas que já util izam ferramentas de avaliação de 

desempenho e que desejem trabalhar o desenvolvimento desta ferramenta no dia a 

dia da empresa na busca por melhorias e mudanças nos processos. Os resultados 

obtidos serviriam, ainda, para avaliar e validar a metodologia proposta nesta 

pesquisa; 

d. O aprofundamento do estudo com relação aos aspectos comportamentais e de 

liderança e sua importância na viabil ização de ações de melhoria, haja vista que a 

implantação da metodologia requer algumas mudanças na cultura empresarial; 

e. Avaliar o impacto da cultura organizacional nos processo de mudanças e como esta 

pode contribuir ou impedir o sucesso de um programa de melhoria. 
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