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RESUMO 

 

Em vista da grande competitividade no mercado atual, empresas que investem gradualmente 

em qualidade nos seus produtos/serviços obtêm chances cada vez maiores de evoluírem ao 

longo tempo. As prestadoras de serviços ligadas a órgãos públicos são exigidas cada vez mais 

a entregar resultados de qualidade. Este presente trabalho, presta-se a analisar o modelo atual 

de processos de trabalho da empresa UGBras Engenharia, empresa privada e que presta 

serviços de manutenção predial, elétrica e mecânica em um hospital público na região do Rio 

de Janeiro. Ferramentas como brainstorming, 5W1H, fluxograma e 5 porquês e metodologia 

de análise de valor foram aplicadas a fim de avaliar, julgar e melhorar cada processo com 

objetivo de redesenhar todo o modelo atual e propor uma melhoria na gestão de manutenção 

existente. Após realizar o redesenho de processo, foi percebido que algumas etapas do 

processo poderiam ser otimizadas através de investimentos que a longo prazo resultariam em 

redução de custos e maior qualidade de serviço final. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Manutenção; Ferramentas de Gestão da Qualidade; Redesenho 

de Processos; Técnica de Análise do Valor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In view of the great competitiveness in the current market, companies that invest gradually in 

quality in their products / services obtain increasing chances of evolving over time. Service 

providers linked to public bodies are increasingly required to deliver quality results. This 

work presents, provides an analysis or current model of the company UGBras Engenharia, a 

private company that provides property, electrical and mechanical maintenance services in a 

public hospital in the region of Rio de Janeiro. Tools such as brainstorm, 5W1H, flowchart 

and five whys and value analysis methodology were applied in order to evaluate, judge and 

improve each process with the goal of redesigning the entire current model and proposing an 

improvement in existing maintenance management. After performing the process redesign, it 

was realized that some stages of the process could be optimized through investments that in 

the end would result in cost savings and higher quality of final service. 

 

Keywords: Maintenance Management; Quality Management Tools; Process Redesign; Value 

Analysis Technique. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste capítulo, estão apresentados tópicos que introduzem o tema estudado. Partindo 

das considerações iniciais com informações intrínsecas ao objeto de estudo e seguindo para os 

demais tópicos com a apresentação da situação-problema. Adiante, apresenta-se os objetivos 

desta pesquisa, bem como a delimitação geográfica e temporal da pesquisa, relevância da 

pesquisa e por fim, como apresenta-se como está dividido este trabalho.  

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O atual modelo de mercado no Brasil exibe um elevado nível de concorrência, 

resultando em um cenário onde as empresas possuem sempre o objetivo de se destacarem 

sobre as demais. Normalmente, para se obter êxito nesta empreitada, este objetivo deve ser 

alcançado através de investimentos contínuos em inovação, rapidez, segurança, limpeza e 

satisfação dos clientes. 

Esta visão de se diferenciar através da qualidade total é comumente tratada a nível 

estratégico nas empresas, e também está diretamente relacionada ao desempenho operacional. 

Segundo Oprime et al. (2010), eles afirmam que dado o fato de que as empresas tem 

priorizado ganhos de produtividade/eficiência em suas operações, decorrente do acirramento 

da competitividade, observa-se que a melhoria contínua ocupa um espaço significativo em sua 

gestão.  

Basicamente nas empresas, a melhoria contínua é a busca de uma constante otimização 

de processos visando a redução do tempo de execução de um processo, eliminação do 

retrabalho e redução de gastos financeiros desnecessários. A melhoria contínua surgiu de um 

conceito japonês denominado Kaizen1, que segundo Araujo et al. (2006), eles entendem esse 

                                                 

1 Palavra de origem japonesa, que neste contexto significa uma metodologia que permite reduzir os custos e 

melhorar a produtividade.  
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conceito como “[...] a melhoria contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo 

individual, a fim de se agregar mais valor com menos desperdício.”.  

Percebe-se que a aplicação do conceito de melhoria contínua é fundamental quando o 

foco é obter melhores resultados financeiros. Mas, tratando-se de instituições públicas, mais 

precisamente em hospitais públicos, onde funcionam sob o regime de contrato de metas, a 

perspectiva está em alcançar metas pré-definidas em contratos entre o Governo Federal, um 

governo estadual ou um governo municipal com a organização que administra o hospital. 

Cabe ressaltar, que compete ao Ministério da Saúde acompanhar, monitorar e avaliar essas 

metas e compromissos da contratualização e realizar auditorias, quando necessário. 

Mais do que alcançar metas, reduzir custos ou melhorar o desempenho financeiro, os 

hospitais públicos ou privados lidam com o bem fundamental do ser humano, a vida. Por isto 

existe a importância básica da atenção na gestão de manutenção de um hospital público, para 

evitar tragédias como aquela ocorrida há cerca de um ano no Hospital São Luiz Gonzaga em 

Jaçanã, São Paulo. A tragédia2 foi a morte de um bebê prematuro que dependia de aparelhos e 

por causa da falta de energia na região e da incapacidade do gerador de suprir a atual demanda 

de energia do hospital. 

Em um estudo realizado por Amorim et al. (2013) com 61 Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (EAS) em Minas Gerais, dentre estes, 5 eram unidades hospitalares, 56 

possuem serviços terceirizados para a manutenção predial e em 57 a equipe de manutenção 

predial é a mesma de equipamentos. Estes dados mostram a participação de empresas de 

manutenção terceirizadas no setor de saúde. De acordo com um estudo de caso de Osorio 

(2006), a terceirização não apresentou desvantagens significantes, portanto, somente 

vantagens como a redução de custos, agilidade nas decisões e melhora no entrosamento entre 

os colaboradores terceirizados e contratados no hospital em questão.  

De acordo com Karman et al. (1994 apud Amorim et al., 2013), “os responsáveis pela 

manutenção dos EAS devem possuir conhecimento técnico adequado para o planejamento e a 

execução das atividades operacionais e de manutenção predial, gerando rotinas de trabalho 

que abranjam instalações e equipamentos do edifício.”. Neste sentido existe o interesse em 

avaliar a atual gestão de manutenção de uma empresa terceirizada de manutenção em uma 

unidade hospitalar pública e, desta forma, propor melhorias nos processos. 

 

                                                 

2 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/09/hospital-gerido-pela-santa-casa-no-jacana-

esta-com-atendimento-parcial.html>. Acesso em: 24/10/2016. 
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1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A necessidade de melhoria contínua é evidente em qualquer atividade que preze pela 

gestão da qualidade, seja ela uma iniciativa pública ou privada. No setor terciário, mais 

especificamente nas atividades de prestação de serviços, a qualidade é fundamental para se 

manter competitivo frente ao mercado. Nas empresas que prestam serviços de manutenção em 

estabelecimentos assistenciais de saúde, a qualidade se resume prioritariamente em manter o 

funcionamento dentro das conformidades. 

Desta forma, é necessário entender o funcionamento da gestão de manutenção de um 

hospital público e assim observar meios de otimizar o processo principal, que neste caso 

caracteriza-se como a manutenção predial e de equipamentos de um hospital público. 

Nesse contexto, somado com o interesse dos autores em observar e produzir conteúdo a 

respeito da gestão de manutenção em empresas prestadoras de serviços, esta pesquisa, possui 

como objetivo principal encontrar formas de otimizar os processos na gestão de manutenção 

de uma unidade hospitalar, procurando responder às seguintes questões: 

 

 Como funciona a atual gestão de manutenção do hospital? 

 Quais são as principais falhas, desperdícios e prejuízos encontrados nos 

processos de manutenção do hospital? 

 Quais as possíveis soluções podem ser definidas para que o processo seja 

otimizado? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo fundamental deste trabalho consiste em redesenhar os processos relacionados 

à atual Gestão de Manutenção da EM. Portanto, trata-se de relatar o desempenho da atual 

gestão de manutenção de uma empresa cuja atividade é a prestação de serviços no segmento 

de manutenção hospitalar pública, identificar as falhas ou problemas e propor formas de 

melhorias, por meio da aplicação de um método de análise e solução de problemas, visando a 

otimização da qualidade da atual gestão e a redução dos custos envolvidos nas atividades 

intrínsecas. Quanto aos objetivos específicos, estes podem ser listados como: 
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 Compreender o atual cenário da prestação de serviços em unidades hospitalares 

públicas e a relevância das operações de manutenção nesse contexto;  

 Detalhar a atual gestão de manutenção da EM (Empresa de Manutenção), 

desde o recebimento da ordem de serviço à concretização do serviço; 

 Analisar a eficácia e eficiência dos processos e tarefas, considerando os 

objetivos a serem alcançados e o resultado real dos mesmos; 

 Aplicar um método de análise e solução de problemas a fim de identificar 

pontos de melhoria na produtividade que reduzam as perdas existentes; 

 Elaborar a partir da análise uma proposta de solução para a melhoria do 

processo, por meio de planos de ações que sejam possíveis de serem 

executados, caracterizando o redesenho de processos; 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E TEMPORAL DA PESQUISA 

 

Este estudo de caso está baseado em uma empresa fluminense de atividade de prestação 

de serviços do segmento de manutenção que atua através de um contrato com um hospital 

público estadual do Rio de Janeiro. 

O período de realização da pesquisa de campo ocorreu entre maio de 2016 a novembro 

de 2016. Cabe ressaltar que, segundo o canal de notícias G13 (2015), o governador Pezão, no 

dia 23/12/2015, decretou a situação de emergência no setor de saúde do estado do Rio de 

Janeiro e declarou que naquele momento não havia fundos em caixa do governo, o que 

comprometeria o funcionamento das unidades hospitalares estaduais.  

Alguns meses após ser decretada a situação de emergência no setor de saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, o canal de notícias G14 (2016) divulgou que o governador Francisco 

Dornelles, que substituiu Luiz Fernando Pezão por motivos de saúde, decretou, no dia 

17/06/2016 às vésperas das Olimpíadas, estado de calamidade pública devido à grave crise 

financeira que o estado do Rio de Janeiro se mergulhou, crise esta que no momento atingia a 

saúde, segurança, educação e a mobilidade pública.  

                                                 

3 Disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/pezao-diz-que-vai-decretar-situacao-de-

emergencia-na-saude-do-rj.html>. Acesso em: 24/10/2016. 

4 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-

calamidade-publica-devido-crise.html>. Acesso em: 24/10/2016. 
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Por fim, advertimos que o estudo de caso será baseado em apenas uma empresa do setor 

e desta forma, os resultados alcançados através do estudo e de sua aplicação empírica não 

podem, em hipótese alguma, ser generalizados para outras modalidades, diferentes da 

estudada, e também não devem ser considerados como uma verdade absoluta. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Esse trabalho pode despertar tanto o interesse de pesquisadores e estudiosos da área de 

gestão de manutenção, quanto daqueles que almejam obter mais conhecimentos no que diz 

respeito a atividade de prestação de serviços por empresas terceirizadas no segmento de 

manutenção hospitalar pública e privada.  

Além do mais, ainda existe pouca produção científica no tocante a estudos de gestão de 

manutenção relacionados a instituições públicas, afunilando ainda mais nesta área da saúde. 

Portanto, este trabalho visa agregar mais conhecimento e proporcionar uma possível melhora 

da qualidade dos serviços de manutenção prestados às unidades hospitalares públicas. 

Cabe também a este trabalho, ampliar os horizontes do papel do engenheiro mecânico 

sobre a gestão de manutenção, seja qual for a sua área de atuação. A gestão de manutenção de 

um equipamento, máquina ou até mesmo do processo de manutenção em si compõem também 

responsabilidades de um engenheiro mecânico, não sendo restritas a um engenheiro de 

produção. 

 

  

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo está dividido em 5 capítulos. A seguir, é apresentado o conteúdo de 

cada um deles: 

 

 O Capítulo 1 retrata o contexto da pesquisa, apresenta a situação-problema que norteou 

a necessidade deste estudo de caso, os objetivos a serem alcançados, assim como as 

delimitações do estudo, delimitações geográficas e temporais e por fim, a relevância do 

estudo. 
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 O Capítulo 2 caracteriza o tipo de pesquisa escolhido e a estrutura metodológica da 

pesquisa de forma mais aprofundada, detalhando o caminho percorrido para se alcançar 

os objetivos do trabalho.  

 

 O Capítulo 3 apresenta a revisão da literatura no que diz respeito ao tema abordado no 

estudo, permitindo ao leitor construir uma visão teórica sobre assunto, facilitando a 

compreensão da pesquisa.  Assim, serão apresentados conceitos fundamentados por 

autores referenciados na academia, abordando temas como Gestão da Qualidade Total e 

suas ferramentas Fluxograma, 5W1H, 5 porquês, Brainstorming, a metodologia PVA 

(Process Value Analysis) ou Análise de Valor do Processo, Metodologia JAD (Joint 

Application Design) e Redesenho de Processos. Além de abordar também o tema de 

Gestão de Manutenção no âmbito público. 

 

 O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso do presente trabalho, na qual a metodologia de 

Análise do Valor, em sua forma elaborada pelo autor, será aplicada em uma empresa 

prestadora de serviços de manutenção a um hospital público, a fim de analisar a atual 

gestão de manutenção da EM por meio de um mapeamento de processos, identificando 

e avaliando as principais causas de perdas nos processos envolvidos e elaborando 

propostas de melhoria para os problemas identificados, através do redesenho de 

processos. 

 

 Por último, o Capítulo 5 finda a pesquisa considerando todas as informações apanhadas, 

apuradas e produzidas, por meio de uma avaliação completa este estudo desenvolvido 

responde os pontos levantados no que se refere à situação-problema. Neste capítulo 

também são apresentadas sugestões de novos estudos e pesquisas futuras como 

incremento deste trabalho. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este capítulo aborda uma breve apresentação da classificação da pesquisa com os seus 

diferentes métodos de pesquisa e por conseguinte define brevemente algumas características 

do estudo de caso. Também aborda a estrutura do estudo de caso, detalhando os assuntos 

relacionados à abordagem teórica e as ações relacionadas à abordagem empírica. 

 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A classificação de pesquisas pode ocorrer de acordo com o critério do método utilizado. 

Para o levantamento dos métodos de pesquisa existentes, será utilizada a tipologia proposta 

por Filippini (1997 apud da Silva, 2013), que divide os mesmos em sete categorias, 

apresentadas no Tabela 1.  

 

Tabela 1: Tipologia de Métodos de Pesquisa 

 Levantamento tipo survey  Estudo de Campo 

 Estudo de Caso  Experimento 

 Modelagem (ou modelamento)  Teórico/Conceitual 

 Simulação  

Fonte: Adaptado de Filippini, 1997 apud da Silva, 2013 

 

A metodologia escolhida para essa pesquisa consiste em um Estudo de Caso. De acordo 

com os conceitos e definições de Yin (2001 apud da Silva, 2013), tal tipo de pesquisa 

empírica investiga um fenômeno atual em seu contexto real em situações nas quais as 

fronteiras entre o fenômeno e seu contexto não estão claramente definidas. Portanto, o estudo 

de caso é a metodologia preferida quando há pouco ou nenhum domínio sobre os fatos e o 

foco está em fenômenos inseridos em algum contexto da vida real. Este mesmo autor ainda 
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corrobora que o propósito de um estudo de caso é buscar uma base para discussão e debate do 

tema, não necessariamente devendo conter uma interpretação completa dos eventos reais. 

Portanto, o método de estudo de caso é dividido em 3 etapas: definição e planejamento; 

preparação, coleta e análise e, por último, conclusão. 

 

As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, 

registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. As fontes escolhidas para esse trabalho são descritas a seguir: 

 

1. Documentos – são examinados os documentos administrativos da empresa. 

 

2. Registros em arquivos – são considerados os dados referentes aos acompanhamentos 

de projetos realizados pela empresa. 

 

3. Observação direta – são realizadas observações no campo, onde são acompanhadas as 

execuções de projetos, tanto de engenharia, como de fabricação e assistência técnica. 

 

4. Observação participante – como membro da equipe da organização a ser estudada, o 

pesquisador deste trabalho possui conhecimentos sobre as rotinas administrativas e os 

métodos de trabalho dos departamentos da empresa em questão.  

 

A proposta de melhoria apresentada é baseada em ferramentas e metodologias 

apresentadas no Capítulo 2 (Revisão da Literatura). Com base nesse estudo, são propostas à 

estrutura da empresa e seus processos, um novo modelo de gestão de manutenção 

(apresentadas no Capítulo 3).  

A execução deste trabalho foi dividida em 4 fases, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 2-1 - Etapas do trabalho 

Fonte: Adaptado de Arese (2003)  

 

Essas etapas apontadas da condução de um estudo de caso constituem o procedimento 

do presente trabalho, com exceção do próximo capítulo, onde é desenvolvida a “Definição de 

estrutura conceitual/teórica”. 

Pode-se assim concluir que esta metodologia está classificada quanto ao seu objetivo 

pesquisa como exploratória e descritiva. Dessa forma, a partir dos dados obtidos e das 

respectivas análises, é possível entender a atual situação do objeto de análise e propor 

soluções para o problema em questão e fazer uma crítica a respeito do método utilizado, 

podendo também permitir gerar indicações de outras possibilidades de estudos 

complementares posteriores.   

 

 



24 

 

 

2.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se apresenta dividida em duas abordagens, teórica e empírica, que atuam 

unidas para gerar as conclusões do presente estudo. Elas se relacionam através do 

embasamento teórico, por meio das ferramentas vinculadas à Gestão da Qualidade e Gestão 

da Manutenção, com o levantamento de dados através das análises descritivas dos processos e 

seus respectivos planos de ações.  

 

 Abordagem Teórica: Levantamento de literatura referente a temas que sejam 

pertinentes à compreensão pesquisa, sendo englobados pontos Gestão da Qualidade 

Total, Melhoria Contínua, Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), Ferramentas da 

Qualidade (Fluxograma, 5W1H, 5 porquês, Brainstorming), PVA (Process Value 

Analysis) ou Análise de Valor do Processo, Metodologia JAD e Redesenho de 

Processos. Além de abordar também o tema de Gestão de Manutenção e trazer 

informações sobre a Gestão de Manutenção aplicada em EAS públicas. 

 

 

 Abordagem Empírica: Através do Estudo de Caso, que por sua vez pode ser dividido 

em nas seguintes partes: 

 

o Análise descritiva da empresa; 

o Análise descritiva dos processos da atual gestão de manutenção; 

o Observação dos dados de desempenho e de perdas de produção; 

o Identificação e análise das principais causas de perdas; 

o Sugestões de melhorias. 

 

A pesquisa propõe realizar uma análise do desempenho da atual gestão de manutenção 

de uma empresa terceirizada prestadora de serviços de manutenção em EAS, a fim de avaliar 

as principais causas de perdas de desempenho e traçar sugestões para otimização da atual 

gestão, tendo como fundamento a literatura estudada. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Neste capítulo, são apresentados tópicos relacionados ao tema do estudo que possam 

suportar nas respostas às questões da pesquisa e no alcance de objetivos. Portanto, existem 

assuntos que abordam, em um primeiro momento, a excelência do desempenho operacional, 

que é explanada nos conceitos envolvidos na Gestão da Qualidade Total, ressaltando a 

importância da melhoria contínua, do ciclo PDCA, das Ferramentas de Qualidade inseridas na 

metodologia de Análise de Valor do Processo, assim como explanar a respeito da 

Metodologia JAD e Redesenho de Processos. Por fim, são apresentados alguns conceitos de 

Manutenção e também dados referentes à Gestão de Manutenção, que auxiliam a apontar um 

panorama atual em termos da atuação destas empresas prestadoras de serviços em EAS 

públicas. 

 

  

3.1 EXCELÊNCIA DO DESEMPENHO OPERACIONAL  

 

A excelência do desempenho operacional de toda empresa está relacionada à Gestão de 

Qualidade da mesma e à importância dada aos processos de melhoria contínua. Existem 

métodos e ferramentas que tornam possível desenvolver e conservar um sistema de alta 

eficiência de operação, dentre os quais podem-se destacar o ciclo PDCA, as Ferramentas da 

Qualidade e a metodologia de Análise de Valor do Processo. De forma a objetivar ao leitor 

um maior entendimento sobre os temas citados, os mesmos são abordados nos próximos 

tópicos, de forma a retratar o que a literatura referencia. 
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3.1.1 Gestão da Qualidade Total 

 

A Gestão da Qualidade Total (GQT) ou Total Quality Management (TQM) é um 

modelo amplo de organização da produção, desenvolvido no Japão no final da Segunda 

Guerra Mundial, que foi introduzido como forma de imprimir mudanças drásticas na 

qualidade e na Gestão da produção nas empresas.  

Segundo Harrington (1997 apud da Silva, 2013), na década de 80, a expressão Total 

Quality Management se popularizou, estendendo-se a disciplina da qualidade a todas as áreas 

de negócios. 

Cabe ressaltar que quando se aborda Gestão da Qualidade Total, o conceito de 

qualidade como adaptação ao uso extrapola a qualidade final de produtos e serviços, isto é, é 

algo mais abrangente e envolve toda a organização, especialmente em seus processos. 

Segundo Slack et al. (2009), ele corrobora que “a Administração da Qualidade Total ou GQT 

talvez seja a abordagem mais significativa com relação ao aprimoramento da gestão de 

operações” e que, por isso, esse modelo pode ser considerado como forma de administração e 

aprimoramento das operações e dos processos da organização. 

O conceito de qualidade pode ser resumido como um serviço de qualidade que atende 

corretamente, com garantia, de forma acessível, sem oferecer riscos físicos e no tempo ideal 

às demandas do cliente. 

Este trabalho está fundamentado nos conceitos estabelecidos por Slack et al. (2009). 

Estes autores destacam que TQM é uma filosofia, uma forma de pensar e trabalhar, que se 

preocupa com o atendimento das necessidades e das expectativas dos consumidores. A TQM 

dedica-se também à redução dos custos da qualidade, em particular, dos custos de falhas. E, 

por considerar o TQM como uma totalidade na organização, apresentam os 

elementos/assuntos que o compõem da seguinte forma: 

 

 Atendimento das necessidades e expectativas dos consumidores; 

 Inclusão de todas as partes da organização; 

 Inclusão de todas as pessoas da organização; 

 Exame de todos os custos relacionados à qualidade, especialmente custos de falhas; 

 Fazer “as coisas certo da primeira vez”, por exemplo, enfatizando a construção da 

qualidade em vez de apenas sua inspeção; 

 Desenvolvimento de sistemas e procedimentos que apoiem qualidade e melhoria; 
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 Desenvolvimento de um processo de melhoria contínua. 

 

Quando trata-se de implementar o TQM, pode-se dizer que ele é um modelo de gestão 

que deve ser praticado de forma a manter a qualidade em toda a organização. Porém, de 

acordo com Slack et al. (2009), um modelo de TQM bem implementado não é garantia de que 

irá continuar trazendo melhoria em longo prazo, podendo perder força no decorrer do tempo, 

caracterizando o modelo de desilusão da qualidade e enfraquecimento da qualidade. Segundo 

os autores, entre alguns preceitos que podem diminuir esse risco estão: não delimitação do 

conceito de qualidade em TQM, devendo incluir todos os aspectos de desempenho da 

organização; entendimento de que TQM é um meio de se melhorar o desempenho e não um 

fim em si mesmo; adaptação dos aspectos de TQM às circunstâncias e necessidades da 

organização. 

Segundo Pereira (2008), a respeito do conceito de produto total, é indispensável que a 

qualidade seja dominada tanto por um ponto de vista interno como externo.  

Na obtenção da qualidade interna faz-se necessário cumprir algumas etapas, quais 

sejam: determinar, com a maior precisão possível, quais são as necessidades, desejos e 

expectativas dos consumidores; converter essas características em especificações do desenho; 

adequar os processos de produção para cumprir com precisão essas especificações e 

finalmente estabelecer normas ou parâmetros de qualidade que permitam controlar a produção 

no sentido de que a mesma se ajuste a essas especificações e evitem que se comercializem 

produtos que não cumpram com essas normas. 

A qualidade externa pode ser definida como a forma pela qual se realiza a prestação do 

serviço. Significa identificar as características que possui o produto quando da entrega ao 

cliente. Algumas destas características são: aspectos físicos (aparência de instalações, pessoal, 

equipes, disposição dos materiais); confiabilidade (habilidade para realizar o serviço 

prometido de forma confiável e de acordo com as normas técnicas do setor); capacidade de 

resposta (disposição para ajudar o cliente e oferecer um serviço rápido e a tempo); 

profissionalidade (posição demonstrada dos conhecimentos e habilidades que permitem 

realizar o serviço com eficácia); cortesia (respeito, consideração e sentido de simpatia e 

amizade que se demonstra aos clientes); credibilidade (confiança, fé, honestidade que a 

empresa projeta no seu pessoal e nos serviços que presta); seguridade (ausência de danos, 

riscos, incertezas); acessibilidade (disponibilidade e facilidade de contato com a empresa e 

seus diretores); comunicações (capacidade para manter os clientes informados em uma 

linguagem que podem entender e tenham disposição para lhes escutar); compreensão do 
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usuário (esforços que se realizam para conhecer, com a maior amplitude possível, as 

necessidades, desejos e expectativas dos usuários. 

Desta forma podemos mencionar que a principal base da TQM que fornece a diretriz 

deste trabalho é a busca pela melhoria contínua na organização, que preza pela atualização e 

desenvolvimento de novos processos constantemente. 

 

 

3.1.2 Melhoria Contínua 

 

Dentro de uma organização deve sempre haver uma busca pelo desenvolvimento da 

qualidade dos processos e operações, sendo realizada através de uma análise contínua dos 

procedimentos e da aplicação de melhorias para otimização do desempenho organizacional.  

Segundo Savolainen (1999 apud Oprime, 2010) a implementação da melhoria contínua 

envolve renovar a organização em termos culturais e na forma como as atividades acontecem 

nas organizações. Isso significa introduzir novos comportamentos e mudanças na estrutura 

administrativa, em especial ideológica e gerencial. 

De acordo com Campos (1998 apud Lima, 2007), a melhoria de processos é uma 

ferramenta da qualidade capaz de garantir a formulação explícita de estratégias, onde os 

microplanos tornam-se fontes valiosas de informações para as tomadas de decisões do 

macroplano. Além disto, implanta-se em cada um dos microplanos a filosofia de melhoria 

contínua e de medições (indicadores), uma vez que somente assim haverá uma comunicação 

integrada entre eles e o macroplano. 

Campos ainda sobressalta que não basta focalizar diretamente e somente os processos 

da organização, sem uma estratégia maior e bem estruturada. Ao passo que não é eficiente 

aplicar uma estratégia que contemple apenas o Planejamento Estratégico, sem haver uma 

estratégia menor e bem estruturada em relação aos processos. Portanto, é indiscutível a 

importância do Planejamento Estratégico para os macroplanos, bem como o Redesenho de 

Processos para os microplanos. 

Uma vez que o melhoramento tenha sido definido, uma operação deve considerar a 

abordagem ou estratégia que dará andamento o processo de melhoramento. Para isto, Slack 

(2009) define duas estratégias de melhoramento, são elas o melhoramento revolucionário e o 

melhoramento contínuo. No Quadro 1 estão apontadas algumas características desses 

melhoramentos. 
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 Melhoramento Revolucionário Melhoramento Contínuo 

Efeito Curto prazo mais dramático Longa duração, mas não dramático 

Passo Passos grandes Passos pequenos 

Armação de Tempo Intermitente e não incremental Contínuo e incremental 

Mudança Abrupta e volátil Gradual e Constante 

Envolvimento  Seleciona os melhores Todos 

Abordagem Individualismo Coletivismo 

Estímulos Inovações Know-how tradicional 

Riscos Concentrados Dispersos 

Requisitos Práticos Requer grande investimento Requer pouco investimento 

Orientação de Esforços Tecnologia Pessoas 

Critérios de Avaliação Resultados por lucro Processo e melhores resultados 

Quadro 1: Algumas características de melhoramento revolucionário e contínuo 

Fonte: Slack (2009) 

 

Desta forma, entende-se que para Slack, a melhoria contínua ocorre através de pequenos 

passos a serem seguidos, com um efeito de longo prazo e de longa duração, gerando mudança 

de forma gradual e constante. 

Segundo Chiavenato (2003), a melhoria contínua teve início com trabalhos de 

implantação de controle estatístico de qualidade e ressalva que nenhum programa de melhoria 

contínua implementado de cima para baixo obtém sucesso. Também afirma que todos os 

processos de mudança desenvolvidos com sucesso começaram pequenos e de baixo para 

cima.  

De acordo com Carvalho et al. (2012 apud da Silva, 2013), afirmam que “o conceito de 

melhoria contínua é aplicado tanto na busca de solução para os problemas quanto na melhoria 

sistemática e contínua, de modo a alcançar níveis mais altos de qualidade e performance 

organizacional, utilizando o ciclo PDCA.”. 

Levando em consideração estas definições e opiniões abordadas anteriormente, entende-

se que a melhoria contínua é um processo constante utilizado para busca na solução de 

problemas e do constante aprimoramento da qualidade. Este estudo de caso aborda 

diretamente este conceito de melhoria contínua, objetivando compor o primeiro passo, o 
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planejamento, do ciclo de melhoria contínua PDCA. Este ciclo é um dos meios mais 

utilizados para concretizar a melhoria contínua, e está abordado adiante. 

 

  

3.1.3 Ciclo PDCA 

 

O melhoramento contínuo pode ser considerado como um processo sem fim e sua 

natureza cíclica e repetida pode ser sintetizada pela ideia de ciclo de melhoramento. 

Um dos modelos de ciclo mais amplamente utilizado é o ciclo PDCA ou ciclo de 

Deming, um método de solução de problemas e de melhoria contínua, onde as causas de um 

problema são analisadas e resultam em medidas corretivas para o mesmo. 

Segundo Slack et al. (2009), o ciclo PDCA é constituído de 4 etapas, que podem ser 

visualizadas na Figura 02, sendo elas: 

 

i.   P (Plan5) – envolve o exame do atual método ou da área-problema estudada, 

envolvendo a coleta e análise de dados de modo a formular um plano de ação que 

melhore o desempenho. 

ii.   D (Do6) – estágio de implementação, durante o qual o plano é tentado na operação, 

podendo envolver um miniciclo PDCA para resolver os problemas que surgirem nesta 

etapa. 

iii. C (Check7) – a nova solução implementada é avaliada para ver se resultou no 

melhoramento do desempenho esperado. 

iv. A (Act8) – estágio no qual a mudança é consolidada ou padronizada, caso tenha sido 

bem-sucedida. Caso contrário, as lições aprendidas das tentativas são formalizadas 

antes do início de um novo ciclo.  

 

                                                 

5 Significa planejar. 

6 Significa fazer. 

7 Significa checar. 

8 Significa agir. 
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Figura 3-1 - Ciclo PDCA 

Fonte: Site Portal Administração9 

 

Segundo Hosken (2005), afirma que “o ciclo do PDCA é utilizado para controlar o 

processo, com as funções básicas de planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. Para 

cada uma dessas funções, existe uma série de atividades que devem ser realizadas”. 

Desta forma, podemos entender de forma simplificada que o ciclo PDCA é composto 

por 4 etapas constituídas por atividades distintas e que juntas representam um método de 

busca de melhoria contínua de processos de uma organização. 

A ideia deste trabalho consiste em identificar, observar, analisar e propor um plano de 

ação, neste caso, criar um plano ou proposta de melhoria, o que seria permanecer somente na 

letra P de planejamento do ciclo PDCA.  

 

 

3.1.4 Ferramentas da Qualidade 

 

As Ferramentas da Qualidade são técnicas que são utilizadas com o objetivo de medir, 

definir, analisar e propor soluções para obter um melhor desempenho de um processo, através 

do auxílio na busca e solução de problemas, permitindo um maior controle dos processos.  

Existem várias ferramentas da qualidade, mas as comumente utilizadas no controle da 

qualidade são: Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Fluxograma, Gráfico de 

Controle, 5W1H, Brainstorming, entre outras. De acordo com Hosken (2005), cada 

ferramenta tem sua própria utilização, mas não existe um padrão para que oriente qual 

                                                 

9 Disponível em: < http://www.portal-administracao.com/2016/09/ciclo-pdca-melhoria-continua.html> Acesso 

em dez. 2016. 
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ferramenta que será utilizada em cada fase. O autor também evidencia em um quadro o 

resumo de algumas das ferramentas citadas anteriormente, como pode ser visto no Quadro 02. 

 

Ferramenta O que é? Para que utilizar? 

Fluxograma 
É um resumo ilustrativo do fluxo das 

várias operações de um processo  

Facilitar a visualização das 

diversas etapas que 

compõem um processo 

5W1H 
É um checklist de atividades 

desenvolvido por colaboradores  

Organizar e obter a visão de 

controle de uma atividade, 

processo ou plano de ação 

5 Porquês 

Consiste em questionar 

sucessivamente 5 vezes o porquê de 

um problema ocorrer 

Encontrar a causa raiz de um 

problema ou defeito 

Brainstorming 

É um conjunto de ideias e sugestões 

criado por membros de uma equipe 

que permite avanços na busca de 

soluções 

Ampliar a quantidade de 

opções a serem analisadas. 

Quadro 2: Resumo das utilidades de algumas Ferramentas da Qualidade 

Fonte: Adaptado de Hosken (2005) 

 

Segundo Slack et al. (2009 apud da Silva, 2013), ele denomina estas ferramentas de 

qualidade como técnicas de melhoramento e caracteriza-as como “particularmente úteis para 

melhorar operações e processos em geral”. Dentre elas, os autores destacam: Diagrama de 

Relacionamento, Mapa de Processos (Fluxograma), Diagrama de Causa-Efeito, Diagrama de 

Pareto e 5 Porquês, sendo esta última presente no plano de análise e solução de problema que 

será elaborada posteriormente. 

Seguindo o conceito estabelecido por Hosken (2005), podemos criar um Quadro 3 com 

o modelo de plano de ação 5W1H. 
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What O que será realizado (etapas)?  

Who Quem realizará as tarefas (responsabilidade)?  

Why Por que deve ser executada a tarefa (justificativa)?  

Where Onde cada etapa será executada (local)? 

When Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo)?  

How Como deverá ser realizada cada tarefa/etapa (método)?  

Quadro 3: Modelo do Plano de Ação (5W1H) utilizado no estudo 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

  

A ferramenta 5W1H é utilizada para detectar falhas que atrapalham a conclusão correta 

do processo, cuja proposta basicamente consiste em obter respostas, através dos 

questionamentos que são levantados pela ferramenta, para esclarecer e estruturar as ideias 

para facilitar a resolução do problema. Ao utilizar as perguntas, não é a indicação exata das 

falhas, mas sim uma explanação para uma verificação mais apurada, afirmam Seleme e 

Stadler (2010 apud Duppre, 2015). Desta forma, neste estudo, esta ferramenta tem a 

finalidade de buscar um detalhamento completo das atividades durante a fase de Informação 

da metodologia aplicada, para facilitar posteriormente na etapa de análise, observando assim 

de forma mais profunda cada atividade. 

O mapeamento do processo em fluxo (Fluxograma) auxilia na diferenciação das etapas 

e padronizar os processos. Segundo Rath e Strong (2004 apud Duppre, 2015), um fluxograma 

bem elaborado possibilita oportunidades de aperfeiçoamento de processos para a redução de 

desperdícios, tempo ocioso, ineficiência, gargalos e outras complicações no processo. Neste 

trabalho, esta ferramenta também se utiliza como meio para esclarecer a lógica dos processos 

durante a fase de Informação da metodologia aplicada, para também posteriormente facilitar a 

etapa de análise. 

A ferramenta dos 5 Porquês consiste em identificar a causa raiz do problema, através de 

perguntas que estão interligadas onde a resposta da pergunta anterior gera a questão seguinte. 

Stickdorn & Schneider (2004 apud Duppre, 2015) corroboram que usualmente, se encontra a 

causa raiz em no máximo cinco perguntas, sendo importante que todas as respostas sejam 

claras e precisas. O modelo que é utilizado para estruturar tal análise, no estudo de caso a ser 

feito, encontra-se na Figura 3. Neste estudo, esta ferramenta se caracteriza pela principal 

ferramenta de análise, objetivando localizar as possíveis perdas/falhas existentes nas 

atividades ou no processo em si durante a fase de Análise da metodologia aplicada.  
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Problema a ser 

resolvido 

(Fator de Perda)

1º Por quê 2º Por quê 3º Por quê 4º Por quê 5º Por quê

 

Figura 3-2 - Modelo da “Ferramenta de análise 5 porquês” 

Fonte: da Silva (2013) 

 

O Brainstorming pode ser traduzido como tempestade cerebral e esta ferramenta é 

aplicada para que as pessoas criem ideias sobre o tema escolhido. De acordo com Seleme e 

Stadler (2010 apud Duppre, 2015), eles alegam ser possível que todos envolvidos na reunião 

opinem com ideias ou soluções de modo que a organização analise e considere o mínimo de 

coerência entre a necessidade levantada e a ideia proposta. Os mesmos ainda afirmam que 

existem três fases nesta ferramenta: na primeira são formadas as ideias, a segunda é a 

realização dos esclarecimentos pertinentes ao processo e a terceira se analisa as ideias 

recebidas. Neste estudo, esta ferramenta é importante para o levantamento de sugestões de 

melhorias durante a fase de Criatividade da metodologia aplicada.   

Ao fim, cabe considerar que estas ferramentas detalhadas neste tópico são utilizadas na 

metodologia de Análise do Valor de Processo.  

 

 

 

 



35 

 

 

3.1.5 Técnica de Análise do Valor de Processo ou Engenharia do Valor 

 

Esta técnica foi originalmente criada por Lawrence D. Miles em 1942 na GE 

Americana, denominada “Value Analysis”. A técnica enfatiza a análise das funções de um 

projeto, processo ou serviço, buscando medir o valor de cada função com o fim de promover 

meios de otimizar a relação custo x benefício de cada função. 

Trata-se de uma técnica ou metodologia importante dentro da análise do processo do 

negócio, a análise de valor do processo (PVA – Process Value Analysis). A aplicação da PVA 

questiona cada atividade em termos de seu papel na satisfação das necessidades dos seus 

clientes internos e externos. Hoje, além dessa metodologia abranger produtos, ela também 

entra no domínio de serviços, projetos e procedimentos administrativos. 

Nesse contexto, Hines & Taylor (2000 apud Nazareno, 2001) afirmam que quando 

falamos sobre desperdício é comum definir três tipos distintos de atividades quanto à sua 

organização: (1) Atividades que agregam valor são atividades que, aos olhos do consumidor 

final, agregam valor ao produto ou serviço. Ou seja, atividades pelas quais o consumidor 

ficaria feliz em pagar por elas; (2) Atividades desnecessárias que não agregam valor são 

atividades que, aos olhos do consumidor final, não agregam valor ao produto ou serviço e que 

são desnecessárias em qualquer circunstância. Estas atividades são nitidamente desperdícios e 

devem ser eliminadas a curto e médio prazo; e (3) Atividades necessárias que não agregam 

valor são atividades que, aos olhos do consumidor final, não agregam valor ao produto ou 

serviço, mas que são necessárias. Trata-se de desperdícios difíceis de serem eliminados em 

curto prazo, e que, portanto, necessitam de um tratamento em longo prazo, ao menos que 

sejam submetidos a um processo de transformação radical. 

O valor de uso pode ser definido, neste caso, como sendo o mínimo a ser gasto para 

produzir ou realizar um produto, serviço ou processo com uso, a estima e a qualidade 

requerida. Da mesma forma, podemos definir a função como toda e qualquer atividade que 

um produto, serviço ou processo desempenha. 

Segundo Buzzato (1995), para implantar um programa de engenharia e análise do valor, 

alguns fatores são fundamentais para o sucesso, são estes: o tempo, compromisso gerencial, 

tecnologia de análise do valor, treinamento, reconhecimento e staff de análise do valor.    

Desta forma podemos listar através do Quadro 4 as diversas fases do Plano de Trabalho 

da Análise do Valor, bem como as definições de cada fase.    
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Fase Preparatória 
Escolher do objeto de análise, determinar o objetivo, compor o 

grupo de trabalho e planejar as atividades 

Fase de Informação 
Obter informações gerais sobre o objeto de análise, descrever 

e classificar as funções (atividade) 

Fase de Análise 
Examinar a situação atual do objeto em estudo visando 

enunciar o problema de análise do valor 

Fase de Criatividade 

Obter o maior número de ideias ou soluções a fim de otimizar 

a atividade, ou seja, eliminar ao máximo os custos, 

preservando ou aumentando a qualidade da atividade 

Fase de Julgamento 
Viabilizar tecnicamente e economicamente as ideias obtidas 

na fase de criatividade 

Fase de Decisão 
Planejar a implantação da proposta de melhoria da atividade 

ou no contexto mais amplo, a melhoria do processo 

Quadro 4: Plano de Trabalho da Análise do Valor 

Fonte: Adaptado de Buzzato (1995) 

 

Neste trabalho é realizada uma análise de custos, ao relacionar função e custo, a fim de 

estabelecer uma visão mais ampla quanto ao valor de custo em relação a própria atividade e 

em relação ao processo como um todo. O valor de custo representa a soma de custos 

envolvidos em uma dada atividade de um processo. Mas, conforme já mencionado e 

justificado, neste trabalho somente o custo de mão de obra está envolvido. Portanto, esta 

metodologia constitui parte fundamental para guiar o projeto do início ao fim. 

 

 

3.1.6 Joint Application Design (JAD) 

 

A metodologia JAD foi desenvolvida pela empresa IBM para acelerar o 

desenvolvimento de sistemas de informação e a sua essência está embasada em dinâmicas de 

grupo acompanhadas de planejamento, estruturação e sistematização de reuniões.  

Segundo de Mendonça (2012), a técnica JAD tem quatro princípios básicos:  

 

 Dinâmica de grupo: são realizadas reuniões com um líder experiente, analista, usuários 

e gerentes, para despertar a força e criatividade dos participantes. O resultado final 

será a determinação dos objetivos e requisitos do sistema;  
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 Uso de técnicas visuais: para aumentar a comunicação e o entendimento;  

 

 Manutenção do processo organizado e racional: o JAD emprega a análise top down e 

atividades bem definidas. Possibilita assim, a garantia de uma análise completa 

reduzindo as chances de falhas ou lacunas no projeto e cada nível de detalhe recebe a 

devida atenção;  

 

 Utilização de documentação padrão: preenchida e assinada por todos os participantes. 

Este documento garante a qualidade esperada do projeto e promove a confiança dos 

participantes. 

 

O conceito do JAD de abordagem e dinâmica de grupo poderá ser utilizado para 

diversas finalidades, tais como: planejamento de atividades técnicas para um grande projeto, 

discussão do escopo e objetivos de um projeto e estimativa da quantidade de horas necessárias 

para desenvolver sistemas grandes e complexos.  

A maioria das técnicas JAD funciona melhor em projetos pequenos ou médios. Para um 

sistema grande e complexo podem ser usadas múltiplas sessões JAD para acelerar a definição 

dos requisitos do sistema. A abordagem com a técnica JAD ocorre por meio do compromisso, 

coesão do grupo, reuniões produtivas, papéis bem definidos, processo de trabalho estruturado 

e recursos visuais dinâmicos.  

No presente trabalho, a técnica JAD é utilizada na fase de busca por soluções para 

otimização dos processos. Esta fase consiste na junção de algumas ferramentas da qualidade, 

tais como o fluxograma, brainstorming, 5W1H. Estas ferramentas são apresentadas durante a 

reunião JAD e somadas a outras técnicas envolvidas nos princípios básicos citados 

anteriormente, caracterizando assim a técnica JAD em si.  

 

 

3.2 REDESENHO DE PROCESSOS 

 

Segundo Hammer (1994), a reengenharia ou redesenho de processos de negócio (BPR - 

Business Process Redesign) consiste no repensar profundo e reestruturação radical de um 

processo, capazes de provocar melhorias significativas nos indicadores de desempenho das 

organizações, em termos de custo, qualidade, serviço, e velocidade. A essência de um projeto 

de reengenharia é a identificação e a quebra de regras e fundamentos ultrapassados que ainda 
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orientam as operações de uma empresa (DAVENPORT, 1993). Hammer destaca, também, 

que a qualidade, a inovação e o serviço são mais importantes do que o custo e os controles 

financeiros e que, por isso, a integração entre os diversos processos operacionais é 

fundamental para o sucesso de uma empresa. 

Em última análise, todas as metodologias de BPR buscam maximizar o valor adicionado 

por um processo de negócio (EL SAWY, 2001). Este valor pode ser avaliado por meio de 

medidas de desempenho (e.g., rapidez, produtividade, custo, satisfação dos clientes) e retorno 

sobre investimento (ROI). Para alcançar esse objetivo, as metodologias de BPR geralmente 

definem cinco estágios para execução de um projeto de redesenho de processos 

(KETTINGER et al., 1997): (1) desenvolvimento da visão estratégica do negócio e de 

objetivos compatíveis para os processos de negócio da empresa; (2) mobilização de recursos e 

pessoas para a execução do projeto de redesenho; (3) análise e redesenho dos processos; (4) 

implantação dos novos processos e ajuste da organização; e (5) acompanhamento do 

desempenho e refinamento dos novos processos. Deve-se ressaltar que um projeto de 

redesenho envolve mudanças não apenas em processos de negócio, mas, também, em 

tecnologias, nas competências das pessoas e trabalho que executam e na estrutura e cultura 

organizacionais. Por essa razão, demandam equipes de projeto multidisciplinares muito bem 

coordenadas (HAMMER, 1990; DAVENPORT, 1993). O quarto estágio definido acima, 

reflete justamente esta necessidade de se contemplar e integrar os diversos elementos do 

sistema organizacional em projetos de BPR, para que se possa efetivamente atingir os 

resultados esperados (EL SAWY, 2001; KETTINGER et al., 1997). 

Tendo por base um amplo estudo da literatura de redesenho e gerenciamento de 

processos e das práticas observadas nas empresas, El Sawy (2001) sugere que todas as 

metodologias de BPR se baseiam em um princípio comum: a minimização do “lixo” (trabalho 

que não agrega valor para o cliente do processo), por meio da eliminação de atividades 

obsoletas, da consolidação de atividades similares, e da simplificação de procedimentos. O 

autor argumenta que esse objetivo pode ser alcançado ajustando-se a topologia dos fluxos 

associados a um processo de negócio, sejam eles relativos ao movimento de produtos físicos, 

à transmissão de informação ou à geração, armazenagem e difusão do conhecimento. 

Paradoxalmente, a literatura de BPR é bastante deficiente em relação, quando trata das 

tarefas de redesenho de processos em si. Pouco se sabe sobre como as atividades associadas 

ao terceiro estágio de um projeto de BPR devem ser (e são) efetivamente executadas 

(HAMMER; CHAMPY, 1994). O trabalho de El Sawy (2001) é, na realidade, um dos poucos 

que tratam deste assunto. Nele, o autor define uma série de princípios e táticas que podem ser 
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utilizados para direcionar a criação ou redesenho de processos de negócio. Tais táticas devem 

ser entendidas como possíveis tarefas de redesenho, e não regras inflexíveis a serem 

implantadas em todo e qualquer caso. Para efeito de comparação, as táticas definidas por El 

Sawy (2001) são descritas em conjunto com as orientações propostas por Hammer (1990) e 

Harrington (1991), no Quadro 5 e Quadro 6 que se seguem. 

 

 

1. Organize as funções e cargos envolvidos no processo em torno dos resultados e não das 

tarefas executadas. 

2. Transfira atividades do processo para aqueles que utilizam os seus resultados. 

3. Integre as atividades de processamento e produção de informações. 

4. Trate os recursos dispersos geograficamente como se estivessem centralizados. 

5. Integre atividades paralelas, em vez de integrar seus resultados. 

6. Coloque o ponto de decisão onde o processo é executado e construa o controle dentro do 

processo. 

7. Capture a informação uma só vez, na sua fonte. 

Quadro 5: Orientações para aplicar o Redesenho de Processos  

Fonte: HAMMER (1990) 

 

 

1. Elimine atividades duplicadas. 

2. Avalie o valor agregado pelas atividades e elimine as que não agregarem valor. 

3. Reduza a complexidade do processo. 

4. Reduza o tempo de ciclo do processo. 

5. Crie mecanismos para detectar e reduzir a ocorrência de erros. 

6. Atualize competências dos recursos humanos e modernize instalações e equipamentos. 

7. Use uma linguagem simples nas comunicações, formulários e relatórios. 

8. Padronize atividades. 

9. Crie parcerias com fornecedores. 

10. Use a criatividade para gerar melhorias substanciais no processo. 

11. Automatize e/ou mecanize tarefas. 

12. Elimine a burocracia. 

Quadro 6: Orientações para aplicar o Redesenho de Processos 
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Fonte: HARRINGTON (1991) 

 

O uso do método de Redesenho de Processos nas organizações, contando com a 

participação das pessoas que neles trabalham, dá início a um ambiente que propicia a 

implantação de mudanças e a consequente melhoria contínua. O processo analisado 

periodicamente sofre ajustes necessários. O método para fazer Melhoria de Processos utiliza 

bastante indicadores, gráficos, e métodos estatísticos com o intuito de comprovar se as 

mudanças realizadas foram realmente melhorias. O modelo para realizar Melhorias de 

Langley et al (1996) é composto de três questões fundamentais e do ciclo de aprendizagem e 

melhoria, chamado Ciclo de Shewhart, Ciclo de Deming ou Ciclo PDSA (Figura 4). Os 

objetivos do ciclo são desenvolver uma mudança, testar a mudança, e implementar a 

mudança. O uso repetido do ciclo é o caminho para a equipe aumentar seu conhecimento. A 

partir do conhecimento o ciclo fornece estrutura para aprendizado e uma maneira sistemática 

para realizar a mudança, composta de 4 etapas: 

 

♦ P – Plan: objetivo, questões e predições, planejar para responder as questões;  

♦ D – Do: conduzir o plano, coletar os dados, começar a analisar os dados;  

♦ S – Study10: completar a análise dos dados, comparar dados com predições, resumir 

o que foi aprendido;  

♦ A – Act: quais mudanças deverão ser feitas; próximo ciclo. 

 

 

                                                 

10 Significa estudar. 
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Figura 3-3 - Ciclo PDSA 

Fonte: Langley et al (1996)  

 

Os autores Rummler & Brache (1994) escrevem: 

 

“Descobrimos então, que o Nível do Processo é o nível menos entendido e 

menos gerenciado de uma organização. Os processos estão correndo (ou, 

frequentemente, tropeçando) na organização, quer prestemos ou não 

atenção a eles. Temos duas escolhas: podemos ignorar os processos e 

esperar que eles façam aquilo que queremos; ou podemos compreendê-los e 

gerenciá-los. A experiência sugere fortemente que o Nível do Processo é 

onde a mudança mais substancial, em geral, precisa acontecer.  Se 

tivéssemos de escolher um dos três Níveis de Desempenho das organizações 

como sendo a área de maior oportunidade, escolheríamos o Nível do 

Processo. Talvez porque ele tende a ser o nível menos compreendido e, 

portanto, menos gerenciado. Talvez porque o trabalho é feito por meio de 

processos. Ou até talvez porque ele é o nível intermediário, que serve como 

ligação entre o Nível da Organização (estratégico) e o do 

Trabalho/Executor (as pessoas). Não melhorar o desempenho do processo 

implica não melhorar o desempenho da organização. Não gerenciar os 

processos de maneira efetiva, significa não gerenciar efetivamente os 

negócios”.  
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Gerenciar os processos adequadamente significa reduzir variabilidade. Em alguns casos 

de organizações que não gerenciam seus processos, a variação no funcionamento das tarefas é 

tão grande, que podemos dizer que nem mesmo existe processo, ou seja, as atividades 

ocorrem de qualquer maneira. Nestes casos, é necessário criar um processo padrão para o 

trabalho. A padronização dos processos reduz a variabilidade das operações, o que 

normalmente causa também a redução na variação dos resultados. 

A importância da Melhoria de Processos e sua integração com a Estratégia nas 

organizações também foi muito bem relatada por Campos (1998): 

 

 “A Melhoria de Processos é uma ferramenta da Qualidade capaz de 

garantir uma formulação explícita de estratégias futuras, onde os 

microplanos tornam-se fontes valiosas de informações para as tomadas de 

decisões do macroplano. Além disso, implanta-se em cada um dos 

microplanos a filosofia de melhoria contínua e de medições (indicadores), já 

que somente assim eles serão capazes de criar uma comunicação integrada 

entre eles e o macroplano. Entretanto, não basta focalizar diretamente e 

somente os processos da organização, sem uma estratégia maior e bem 

estruturada. Da mesma maneira que não é eficaz uma estratégia que 

contemple apenas o Planejamento Estratégico, sem uma estratégia menor e 

bem estruturada em relação aos processos. Portanto, é indiscutível a 

importância do Planejamento Estratégico para os macroplanos, bem como o 

Redesenho de Processos para os microplanos.” 

 

Desta forma, no presente estudo, o redesenho de processos é o objetivo principal. O 

redesenho de processos envolve conceitos pertencentes à Gestão da Qualidade, tais como as 

suas ferramentas e suas metodologias, a fim de se obter a melhoria dos processos e assim 

trazer benefícios para a empresa. 

 

 

3.3 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 

A atividade de manutenção deve constituir parte do processo produtivo com o máximo 

de eficiência, de modo que a empresa caminhe em direção à Excelência Empresarial. Essa 

visão é consequência de um cenário de uma economia globalizada e extremamente 

competitiva que resultam em mudanças rápidas, dispensando quaisquer improvisos e arranjos. 
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Segundo Kardec & Nascif (2009), a competência, criatividade, flexibilidade, velocidade, 

cultura de mudança e trabalho em equipe são características básicas de empresas 

competitivas. Os mesmos corroboram também que:  

 

“A condução moderna dos negócios requer uma mudança profunda de 

mentalidade e de posturas. A gerência moderna deve estar sustentada por 

uma visão de futuro e regida por processos de gestão onde a satisfação 

plena de seus clientes seja resultante da qualidade intrínseca dos seus 

produtos e serviços e a qualidade total dos seus processos produtivos seja o 

balizador fundamental.” 

 

Neste sentido, os tópicos seguintes visam ressaltar a importância da manutenção e 

referenciar alguns conceitos, além de trazer um pouco mais de entendimento ao leitor a 

respeito da gestão de manutenção em EAS públicas. 

 

 

3.3.1 Histórico da Manutenção 

 

No fim do século XIX, com o surgimento da mecanização das indústrias, surgiu a 

necessidade das primeiras manutenções. Até 1914 a manutenção tinha importância secundária 

e as indústrias praticamente não possuíam uma equipe para execução da mesma, fazendo os 

reparos realocando o efetivo de produção. Com o início da 1ª Guerra Mundial, as fábricas 

passaram a ter que manter uma produção mínima e, por efeito, sentiram a necessidade de criar 

equipes que pudessem corrigir as falhas das máquinas operatrizes com um menor tempo 

possível. Desta forma, surgiu um órgão subordinado à produção, cujo objetivo basicamente 

era a execução da manutenção, hoje conhecida como manutenção corretiva. 

Esta situação se manteve por mais alguns anos, então, em função da 2ª Guerra Mundial 

(pela necessidade de aumento de rapidez de produção) a alta administração industrial se 

posicionou de forma estratégica, visando não só corrigir falhas, mas também evitar o 

surgimento das mesmas. Por consequência disto, os técnicos de manutenção desenvolveram 

processos de prevenção de falhas, que, juntamente com a correção, completavam o quadro 

geral de manutenção, resultando em uma estrutura de manutenção tão importante quanto de 

produção. 
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Durante o período de 1940 a 1966, o desenvolvimento da aviação comercial acarretou 

em uma expansão dos critérios de manutenção preventiva, por não ser admissível executar 

manutenções corretivas na maioria dos equipamentos de uma aeronave em funcionamento. 

Surgiu então, dentro da Gerência de Manutenção, um órgão especializado a nível 

departamental, chamado Engenharia de Manutenção, que começou a desenvolver estudos e 

controles visando aumentar a confiabilidade de funcionamento dos equipamentos, através de 

execução de Manutenção Preventiva, utilizando métodos técnico-científicos. Estas equipes de 

execução da manutenção também tiveram que ser desenvolvidas através da especialização de 

mão-de-obra em treinamentos programados. 

A partir de 1966, até o presente momento, com a expansão da indústria e evolução dos 

processamentos de dados, a engenharia de manutenção passou a desenvolver processos mais 

aprimorados de controle e análise, utilizando equações matemáticas mais complexas visando 

predeterminar os períodos mais econômicos de execução de manutenção preventiva. Estes 

critérios, conhecidos como controle preditivo de manutenção ainda estão em desenvolvimento 

e são aplicados, conjunta ou separadamente, através de análise de sintomas e processos 

estáticos. 

 

 

3.3.2 Os métodos de Manutenção 

 

Os métodos de manutenção são conhecidos como estratégias de manutenção. Branco 

Filho (1996), qualifica os métodos de manutenção em manutenção corretiva, manutenção 

preventiva, manutenção preditiva e manutenção de melhoria. Já Xenos (1998), além desses 

métodos, ele inclui a prevenção de manutenção, que “consiste de atividades que são 

conduzidas juntamente com o fabricante, desde a fase de projeto do equipamento, visando a 

reduzir o volume de serviços de manutenção durante sua operação”. A partir destas 

classificações, pode-se apresentar e definir os métodos de manutenção da seguinte forma: 
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a) Manutenção Corretiva  

 

A manutenção corretiva pode ser descrita como: 

 

“Todo o trabalho de manutenção realizado em máquinas que estejam em 

falha, para sanar esta falha. A manutenção corretiva pode ser planejada ou 

não planejada. Se a manutenção corretiva deve ser feita imediatamente, 

porque graves consequências poderão sobrevir, então poderá ser chamada 

de manutenção corretiva de emergência.” (Branco Filho, 1996).  

 

Na manutenção corretiva, deve-se efetuar as seguintes tarefas: 

 

 Uma análise das causas de falha; 

 O restabelecimento da função normal do equipamento (retirado do estado de 

falha/reparo); 

 Um melhoramento eventual (correção), visando evitar a reincidência da pane, ou 

minimizar seus efeitos sobre o sistema; 

 A colocação em memória da intervenção (histórico do serviço executado), permitindo 

uma exploração pormenorizada mais tarde. 

 

b) Manutenção Preventiva 

 

A manutenção preventiva pode ser descrita como: 

 

“É todo o serviço de manutenção realizado em máquinas que não estejam 

em falha, estando com isso em condições operacionais, ou em estado de 

defeito. Existe dentro deste tipo de manutenção, desta atividade, a 

manutenção sistemática que é prestada a intervalos regulares (quilômetros, 

horas de funcionamento, ciclos de operação, etc.), a inspeção, a preditiva, 

as atividades de lubrificação, etc.” (Branco Filho, 1996). 
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c) Manutenção Preditiva  

 

A manutenção preditiva é um método de manutenção de equipamentos baseado em 

detectar, através de monitoramento e medição de parâmetros, as condições de um item até que 

sejam alcançados os limites de deterioração pré-determinados. Assim, deve-se fazer as curvas 

de tendência combinando os dados obtidos e executar uma manutenção pró-ativa. A 

manutenção preditiva auxilia no diagnóstico dos problemas prematuramente, contribuindo 

para evitar falhas. Através da manutenção preditiva é possível trocar os componentes no 

momento adequado, antes que a falha ocorra, o que resulta na otimização do custo de 

manutenção. Desta forma, pode-se utilizar os componentes quase por toda a sua vida útil, sem 

ocorrer falhas e consequentes perdas de produção. 

A Manutenção Preditiva deve abranger as seguintes ações: 

 

• Definição do parâmetro que será controlado e que possa dar uma indicação clara do estado 

de deterioração do equipamento (pontos de medição). 

• Determinação das periodicidades entre os controles. 

• Escolha do método e ferramental a ser utilizado. 

• Definição de um critério de julgamento. 

• Controle da tendência do parâmetro  

 

Branco Filho (1996) define manutenção preditiva como: 

 

“Tarefas de manutenção preventiva que visam acompanhar a máquina ou as 

peças, por monitoramento, por medições ou por controle estatístico para 

tentar prever ou predizer proximidade da ocorrência de uma falha. É uma 

tarefa enquadrada como Manutenção Preventiva, pois deverá ser feita com 

ela ainda em funcionamento ou em condições de funcionar para executar a 

tarefa para qual se destina.” 

 

d) Manutenção de Melhoria  

 

“Alteração efetuada em um item, da qual se espera/obtém um aperfeiçoamento de sua 

função” (Branco Filho, 1996). Já Xenos (1998), define melhoria como manutenção de 

melhoria (ou kaizen dos equipamentos - a palavra “kaizen” é de origem japonesa e significa 
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fazer melhorias), que significa melhorá-los gradualmente e continuamente deixando as suas 

especificações originais. A Figura 5 exibe em forma de diagrama os métodos de manutenção. 

 

 

Manutenção  

Preventiva 

Manutenção 

Sistemática 

Manutenção 

Condicional 

 

Manutenção 

Corretiva 

Manutenção de 

Melhoria 

 

MANUTENÇÃO  

Manutenção 

Preditiva 

 

Figura 3-4 - Os tipos de manutenção 

Fonte: Adaptado de Mirshawka & Olmedo (1993 apud Arese, 2003) 

 

 

3.3.3 As funções de apoio da Manutenção 

 

Segundo Xenos (1998), para permitir o gerenciamento eficiente da manutenção deve-se 

colocar em prática – juntamente com as estratégias de manutenção citadas – algumas funções 

de apoio importantes. São elas: 

 

1. Planejamento da manutenção 

 

A elaboração de planos de manutenção para todos os equipamentos, a partir dos 

manuais dos equipamentos e dos resultados reais da manutenção, é essencial tanto para a 

execução de tarefas de manutenção adequadas e no momento ideal, quanto para a elaboração 

do orçamento e para o controle das peças reservas. Os planos de manutenção definem as 

necessidades de inspeção, troca de peças e revisão geral, com suas periodicidades. 

Para Xenos (1998), planejar a manutenção significa preparar os serviços de manutenção 

em um determinado período, bem como prever a mão-de-obra, materiais e ferramentas 

necessários. O planejamento das ações preventivas permite o dimensionamento correto destes 

recursos, dando previsibilidade ao processo de manutenção.  
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Mirshawka & Olmedo (1993) citam ainda que para se ter eficiência e eficácia na 

organização da manutenção: 

 

 Todo trabalho de manutenção deve ser planejado e ter sua execução programada; 

 Todo serviço deve ser processado como backlog11 semanalmente; 

 O planejador tem como responsabilidade o backlog e a programação semanal; 

 O supervisor tem a responsabilidade pelo trabalho e pela programação diária. 

 

2. Padronização da manutenção  

 

Segundo Arese (2003), através da elaboração de procedimentos e padrões de execução e 

inspeção, é possível garantir a qualidade no cumprimento das atividades de manutenção. Ao 

descrever as tarefas passo-a-passo e ao estabelecer parâmetros para avaliar as condições dos 

equipamentos, é possível reduzir o risco de ocorrerem erros. Além disso, os procedimentos e 

padrões escritos são úteis no treinamento dos funcionários e auxiliam na supervisão das 

tarefas. A padronização garante a retenção do know how 12de manutenção na empresa. 

Para Xenos (1998), a padronização da manutenção é a utilização dos procedimentos e 

padrões técnicos e gerenciais relacionados com as atividades de manutenção, catálogos de 

peças, padrões de inspeções procedimentos de teste de equipamentos. De forma mais 

abrangente, é o sistema de elaboração, atualização, arquivamento e controle dos documentos 

técnicos relativos aos equipamentos.  

 

3. Peças reservas e almoxarifado  

 

O objetivo desta função é o de adquirir, armazenar e controlar peças de reposição e 

materiais de consumo dos equipamentos, conforme suas necessidades de manutenção 

preventiva. Esta é uma das funções de apoio mais críticas e que pode dificultar a execução da 

manutenção se não for gerenciada com eficiência. O bom funcionamento dos equipamentos 

depende da disponibilidade de peças de reposição de boa qualidade, baixo custo, na 

quantidade e no momento certo (Xenos, 1998). 

                                                 

11 Defini-se backlog como o tempo que uma equipe de manutenção deve trabalhar para concluir todos os 

serviços pendentes, com toda sua força de trabalho, e se não forem adicionadas novas pendências durante a 

execução dos serviços. 

12 Defini-se know-how como o conhecimento de normas, métodos e procedimentos em atividades profissionais. 
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4. Tratamento de falhas de equipamentos   

 

O Sistema de Tratamento de Anomalias e Falhas visa principalmente relatar e registrar 

as anomalias e falhas, a identificação de suas causas e o seu bloqueio através de ações 

corretivas eficazes. Também permite identificar problemas recorrentes de manutenção na 

área. É imprescindível procurar exaustivamente a causa fundamental de todas as 

anormalidades e falhas para que seja possível eliminá-las, evitando sua reincidência. Esta é a 

característica fundamental de uma boa manutenção.  

Para Xenos (1998), estas são as atividades de remoção dos sintomas das falhas e 

identificação de causas fundamentais para estabelecer contra medidas adequadas. Inclui 

também o registro e análise do histórico de falhas mais frequentes e em que equipamentos 

ocorrem. 

 

5. Orçamento da manutenção  

 

A função manutenção está correlacionada com a lucratividade, na medida em que suas 

ações influenciem a capacidade e os custos de produção. O lucro é uma função dos custos. 

Para maximizar os lucros, é fundamental entender o comportamento dos custos. Nesse 

contexto, torna-se essencial o estabelecimento de modelos padronizados para a apropriação, 

medição, análise e controle dos custos, visando otimizá-los. A ferramenta que centraliza essas 

informações é o relatório de OS (ordem de serviço). 

Após a realização dos serviços de manutenção é feita a apropriação necessária para a 

apuração do custo do serviço. Essa apropriação é feita através do relatório de OS. As 

especialidades e tempos de mão-de-obra própria, gastos em cada atividade, compõem a 

parcela de custos de pessoal; o registro dos materiais e sobressalentes utilizados compõem a 

parcela de gasto de material; os contratos e os serviços de terceiros, compõem a parcela de 

custo de contratação; os tempos de indisponibilidade dos equipamentos compõem a parcela de 

faturamento cessante; e finalmente o tempo de vida dos equipamentos das oficinas e gastos de 

ferramentaria compõem a parcela de depreciação de bens da área de administração (Tavares, 

1996). Essas cinco parcelas, que compõem os custos de manutenção, são detalhadas a seguir: 
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a) Pessoal 

 

 Diretos – Salários e Comissões; 

 Indiretos – Encargos sociais e benefícios (transporte, alimentação, auxílio 

médico/hospitalar/odontológico, moradia, recreação, esportes, auxílio escolar etc.); 

 Administrativos – rateio dos gastos das áreas de recursos humanos e capacitação, em 

função da quantidade de empregados do órgão de manutenção. 

 

b) Material 

 

 Diretos – custo de reposição do material; 

 Indiretos – capital imobilizado, custo de energia elétrica, armazenamento 

(instalações), água e pessoal de almoxarifado; 

 Administrativos – rateio dos gastos das áreas de compra e administração de material 

em função do tempo de ocupação do pessoal para atendimento a manutenção. 

 

c) Serviços 

 

 Diretos – custos dos contratos e custo dos serviços empreitados; 

 Indiretos – utilidades e serviços utilizados por terceiros e custeados pela empresa 

(transporte, alimentação, área ocupada etc); 

 Administrativos – rateio dos gastos das áreas de administração de contratos, financeira 

e contábil em função do envolvimento com os contratos com a área de manutenção. 

 

d) Depreciação 

 

 Diretos – custo de reposição; 

 Indiretos – capital imobilizado; 

 Administrativos – rateio dos gastos das áreas de contabilidade, controle de patrimônio 

e compra no levantamento, acompanhamento e aquisição de máquinas e ferramentas 

para a área de manutenção. 

 

 



51 

 

 

e) Perda de Faturamento 

 

 Diretos – perda de produção; 

 Indiretos – perda de matéria-prima, perda de qualidade, devolução e processos; 

 Administrativos – rateio dos gastos das áreas de controle de qualidade, vendas, 

marketing e jurídica em função do envolvimento devido à manutenção. 

 

Como exemplo, a Figura 6 apresenta a composição média dos custos de manutenção das 

empresas brasileiras no ano de 2013, onde o custo Pessoal e o custo de Serviços 

correspondem a mais de 60% do custo total. A análise deste estudo se restringiu somente a 

análise dos custos de Pessoal, pela relevância em relação à gestão de manutenção e por 

compor a maior parcela de custos envolvidos. A parcela Outros corresponde aos custos de 

Depreciação e de Perda de Faturamento. 

 

 

Figura 3-5 - Composição dos custos de Manutenção (2013) 

Fonte: Documento Nacional ABRAMAN (2013) 

 

 

6. Educação e treinamento  

 

É o conjunto de atividades de transferência e prática do conhecimento que visa a formar 

pessoal capacitado a desempenhar funções dentro do departamento de manutenção. Com o 



52 

 

 

treinamento inadequado, a manutenção pode acabar introduzindo falhas nos equipamentos, ao 

invés de preveni-las (Xenos, 1998).  

 

 

3.3.4 Gestão de Manutenção em EAS públicas 

 

Segundo Guimarães (2012), vários estudos indicam que existem muitas deficiências na 

gestão dos hospitais ligados ao SUS, muitas delas atribuídas à rigidez e à burocratização da 

administração pública direta. Onde a solução comumente encontrada para ampliar a 

autonomia dos hospitais com administração direta é através de uma parceria entre o governo e 

entidades privadas sem fins lucrativos que recebem subvenção do governo para prestarem 

serviços de gestão em EAS, são estas denominadas de Organizações Sociais de Saúde (OSS).  

De acordo com Osorio (2006), a terceirização ocorrida no Hospital Público Governador 

Celso Ramos apresentou somente vantagens, dentre elas estão a diminuição de custos, 

aumento dos lucros, agilidade nas decisões e bom entrosamento entre os colaboradores 

terceirizados e contratados, mas ele ressalta que a qualidade permaneceu a mesma, portanto a 

única mudança ocorrida foi o hospital deixar de executar os serviços e passar apenas a 

supervisionar as empresas terceirizadas. O presente trabalho trata de uma empresa de 

manutenção sob este mesmo contexto de contrato com uma OSS, assemelha-se assim ao caso 

do Hospital Governador Celso Ramos. 

Sob esta perspectiva, de acordo com Amorim et al. (2013), eles concluem após uma 

pesquisa em 61 EAS que poucos estabelecimentos cumprem os quesitos de segurança 

imprescindíveis ao funcionamento mínimo, que é garantir a infraestrutura física, recursos 

humanos, equipamentos, insumos e materiais,  necessários à operalização do serviço de 

acordo com a demanda. Os mesmos ainda afirmam que com relação à infraestrutura, o serviço 

de saúde deve ter: 

 

 Projeto básico de arquitetura atualizado em conformidade com as atividades 

desenvolvidas e aprovado pelos órgãos competentes; 

 Suas instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gás, climatização, 

proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes devem atender às 

exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas 

pertinentes; 
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 As instalações físicas dos ambientes externos e internos devem ser mantidas em 

boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza; 

 Ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às suas atividades 

devem ser desenvolvidas; 

 Seus edifícios devem dotados de iluminação e ventilação compatíveis com as 

atividades; 

 Deve-se garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento, por meio da 

limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses, e ser mantido o registro da 

capacidade e da limpeza periódica dos reservatórios de água, assim como garantir a 

continuidade do seu fornecimento, mesmo em caso de interrupção do fornecimento pela 

concessionária, principalmente nos locais em que a água é considerada insumo crítico; 

 Deve ser garantida a continuidade do fornecimento de energia elétrica, em 

situações de interrupção pela concessionária, por meio de sistemas de energia elétrica de 

emergência, nos locais em que esta é considerada insumo crítico. 

 

A fim de garantir a qualidade do serviço prestado em relação à infraestrutura da EAS, 

Guimarães (2012) propõe encarregar a um funcionário a função de vistoriar as estruturas 

prediais hospitalares para relatar quaisquer problema existente ou que comprometa a estrutura 

das mesmas, ele acrescenta que este profissional pode ser identificado como Auxiliar Técnico 

de Manutenção e Infraestrutura de Saúde com formação de nível médio. Esta sugestão foi 

baseada no contexto da falta de especialistas em gestão de manutenção (engenheiros clínicos, 

engenheiros de manutenção, engenheiro biomédico, etc.).  

Karman et al. (1995) afirmam que:  

 

“O hospital é um organismo dinâmico, sempre em mutação: paredes e 

divisórias são seguidamente removidas, deslocadas e acrescidas; alterações 

espaciais se sucedem em decorrência de exigências administrativas e 

técnicas; novos equipamentos demandam suportes, apoios, suprimentos e 

instalações (água, energia elétrica e outros).” 

 

Desta forma, percebe-se a necessidade de uma gestão de manutenção de alta eficiência 

para garantir a segurança, qualidade e bom desempenho do EAS. Segundo Takahashi & 

Osada (2002 apud Doná et al., 2013), existem quatro principais tarefas de manutenção para 

atingir os objetivos da empresa, são eles: 
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 As atividades do departamento de manutenção devem ser eficientes em termos de 

planejamento, padronização e flexibilidade. A equipe de manutenção deve ser vista 

semelhantemente às equipes de paramédicos ou bombeiros: devem ser ágeis e versáteis 

no reparo de avarias repentinas. Ela também deve ser equipada com ferramentas 

eficientes e atualizadas.  

 Aumentar o nível de conhecimento técnico. Deve-se melhorar o método de análise 

de falhas, confiabilidade e manutenibilidade do equipamento. Análise dos registros de 

manutenção é a primeira etapa dessa tarefa, o que revela muito sobre o nível de 

conhecimento técnico relativo à manutenção.  

 Aumentar o nível das técnicas e do pessoal de manutenção. Como as tecnologias 

evoluem constantemente, o pessoal deve sempre estar atualizado e treinado.  

 Redução dos custos de manutenção. Necessidade de fragmentar os custos de 

manutenção, de acordo com os objetivos, e de aumentar o nível de conhecimento 

gerencial ao orçar os custos de manutenção.  

 

Segundo Gonçalves (2000), “nas empresas de prestação de serviços, o conceito de 

processo é de fundamental importância, uma vez que a sequência de atividades nem sempre é 

visível, nem pelo cliente, nem por quem realiza essas atividades. A importância dos processos 

de trabalho aumenta também à medida que as empresas trabalham com conteúdo cada vez 

mais intelectual, oferecendo produtos e serviços cada vez mais ricos em valores 

intangíveis13”. 

 

 

3.3.5 Gestão em Serviços Públicos versus Privados 

 

Um hospital privado pode ser claramente identificado como uma empresa, por gerar 

lucro. Porém, hospitais filantrópicos e públicos precisam de um cuidado quando os trata como 

empresas. Uma empresa possui quatro elementos (CASTELAR et al, 1995): Produção, nos 

setores de serviço não há fabricação, mas há produção; Grupo humano, coletividade na 

produção, onde cada um é um ator desempenhando seu papel; Patrimônio, todos os bens 

imobilizados, créditos e débitos, assim como os bens chamados de imateriais (imagem e 

                                                 

13 Os valores intangíveis são incorpóreos representados por bens e direitos associados a uma organização, 

exemplo disso são as softwares, patentes, marcas, direitos autorais, know-how, tecnologias etc. 
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reputação); e Efeito de atração e troca, que dentro da lógica de “troca” as empresas apenas se 

desenvolvem se as receitas forem maiores do que as despesas. 

 Pelo fato dos EAS passarem por constantes avanços tecnológicos, estas sempre 

precisam manter um nível alto de qualidade. Para isto, comumente há implantações de novas 

tecnologias e sistemas, assim como uma nova gestão, que podem trazer benefícios às 

instituições, bem como alguns problemas e dificuldades durante a transição do antigo para o 

novo. Normalmente há resistência por parte dos colaboradores, pois isto pode significar, em 

curto prazo, aumento de serviço, necessidade do aprendizado de um novo processo e 

adaptações a novos procedimentos. Porém, quando uma melhoria é proposta, em muitos 

casos, seus resultados serão percebidos apenas em médio e longo prazo, o que dificulta a 

percepção do progresso pelo colaborador. 

Para verificar algumas semelhanças e diferenças entre estes dois setores, são analisados 

alguns casos de estudo do setor de manutenção e de implantação de gestão da manutenção, 

retirados da literatura.  

 

 Caso 1: A reestruturação de um hospital Um grande Hospital privado do estado de 

São Paulo, que atende mais de 130 mil pessoas por ano, em 2007, passou por uma 

reestruturação e profissionalização, que começou a partir da Diretoria Geral. As mudanças 

ocorreram em todo o hospital, mas principalmente nas áreas de apoio, administrativas e de 

desenvolvimento de pessoas (gestores). Na área da Engenharia Hospitalar, frequentemente 

leitos eram interditados para manutenções corretivas nas instalações, e as manutenções 

preventivas tinham baixa qualidade, reduzindo a vida útil dos equipamentos. Este setor ficou 

incumbido, também, de analisar o Plano Diretor do Hospital para alinhar a estrutura hospitalar 

com seu crescimento. Boa parte dos colaboradores reconheceu as melhorias nas áreas de 

apoio. Outros se sentiram incomodados com as trocas dos gestores. Ao longo do tempo os 

colaboradores perceberam resultados positivos das mudanças, que antes criticavam. 

(VECINA NETO & MALIK, 2011).  

 

 Caso 2: O funcionamento da gestão de manutenção Um estudo realizado no Hospital 

Geral de Nova Iguaçu (HGNI), situado na Baixada Fluminense, analisou o funcionamento da 

sua gestão de manutenção. Descobriram-se pontos passíveis de melhoria e a necessidade de 

mostrar a importância do setor dentro da instituição. Seu registro de informações não é 

adequado para a criação de um histórico sobre os equipamentos – e indicadores sobre eles –, e 

para a elaboração de um cronograma de manutenção preventiva – apenas em alguns poucos 
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equipamentos são realizadas. A falta desses registros também influencia na compra de novos 

aparelhos. Questões burocráticas e contratos terceirizados fora de padrão dificultam a gestão. 

Entretanto, o estudo apontou interesse dos colaboradores e da direção do hospital para 

melhorar os serviços do setor. (OLIVEIRA, 2011).  

 

 Caso 3: A gestão de materiais e o processo de trabalho em um hospital foi feito um 

estudo em um hospital público de média complexidade, situado no norte do estado do Paraná, 

para verificar como a gestão de material médico-hospitalar influencia no processo de trabalho 

dos profissionais do mesmo. Foram identificadas cinco categorias: ausência de autonomia na 

escolha dos materiais, falta de manutenção de equipamentos, burocracia no processo de 

compra, falta de qualidade e ausência de envolvimento dos profissionais na gestão de 

materiais. Os principais problemas citados na categoria “falta de manutenção de 

equipamentos” foram: o mau uso dos equipamentos; falta de manutenção, que influencia na 

qualidade na utilização; manutenção corretiva lenta e ausência da preventiva. Há ainda a 

escassez de equipamentos necessários e grandes estoques de certos materiais e falta de outros. 

O ponto positivo é que o gerenciamento é feito através de um sistema informatizado, 

garantindo maior acuracidade para os dados. Embora haja problemas nas cinco categorias 

listadas, a maioria só é perceptível quando algum evento negativo ocorre e impede o 

desenvolvimento do trabalho do profissional. A gestão de materiais é centrada na 

enfermagem, mas para melhorar sua qualidade, deveria haver a participação de outros 

profissionais. (GARCIA, 2012).  

As organizações pública e privada possuem semelhanças em seus organogramas, porém, 

quando há mudanças a serem implantadas, os recursos humanos tendem a se diferenciar um 

pouco. Uma instituição privada costuma impor decisões, uma vez que elas servem para elevar 

o lucro, e por ter mais autonomia, este processo é facilitado. Por outro lado, a pública enfrenta 

maior resistência, tanto dos seus colaboradores quanto de gerentes não satisfeitos com as 

alterações, e isto tende a desacelerar o ritmo das mudanças, pois sua administração é mais 

burocrática. 
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4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE E PROPOSTA DE MELHORIA NA GESTÃO DE 

MANUTENÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO 

 

A empresa na qual se refere o atual estudo de caso se chama UGBras Engenharia. A 

UGBras é uma empresa fluminense que até pouco tempo atuava no ramo de prestação de 

serviços de manutenção naval, contudo dentro dos três últimos anos vem atuando no ramo de 

manutenção predial e refrigeração em unidades hospitalares. A unidade hospitalar que 

compõe o local do estudo de caso não será identificada por se tratar de uma instituição 

pública, existindo assim uma necessidade de uma autorização para expô-la. Todas as 

informações e dados foram coletados acompanhando a rotina diária de atividades da empresa 

e do hospital. A empresa possui um escritório e base de trabalho fixos dentro do hospital. O 

presente capítulo objetiva descrever o mapeamento do processo e o redesenho de processos da 

atual gestão de manutenção da EM, contemplando os processos de manutenção, estoque e 

compras.  

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

 

4.1.1 Geral 

 

A UGBras Engenharia é uma empresa de pequeno porte vivenciando uma fase de 

crescimento onde novos contratos de manutenção estão sendo fechados. A empresa foi 

fundada em 2010 e até meados de 2014 atuou no ramo de manutenção naval, fazendo reparos 

corretivos e preventivos em motores, válvulas, tubulações, trocadores de calor, sistemas de 

refrigeração, isolamento térmico etc. Nesta época, os principais serviços da empresa eram 

caldeiraria e soldagem. Neste momento, um dos principais clientes era a Marinha do Brasil, 
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com contratos de manutenção de fragatas e pequenas embarcações. Até 2015, a empresa se 

chamava Navebras Serviços e Manutenção, a partir de 2016 a empresa tornou a ser chamada 

de UGBras Engenharia, carregando assim as iniciais dos nomes dos sócios-proprietários 

conforme o logotipo da empresa na Figura 7. 

Com a redução na demanda de serviços na área naval, a empresa voltou a sua atenção 

para o ramo de manutenção predial em unidades hospitalares, segmento em que se concentra 

mais contratos atualmente. Serviços de limpeza e refrigeração eventualmente também estão 

presentes na lista de atividades da empresa. Existem dois contratos em atuação, no hospital e 

em uma unidade municipal de pronto atendimento. Pode-se conhecer melhor a empresa 

através do site14. 

 

 

Figura 4-1 - Logotipo da empresa UGBras 

Fonte: Imagem cedida pela empresa (2017) 

 

 

4.1.2  A Empresa em números 

 

Como mencionado anteriormente, a UGBras Engenharia é uma empresa de pequeno 

porte e atualmente possui apenas dois contratos de manutenção predial vigentes devido à 

gravidade da crise que atinge o país e o estado do Rio de Janeiro, sendo que o contrato no 

hospital foi iniciado em setembro de 2014. 

                                                 

14 Site da empresa: <www.gruponavebras.com.br>. 
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A quantidade de funcionários para manutenção e dados de produção estão representados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Dados de quadro de funcionários e produção da EM 

 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

Dentre os profissionais envolvidos estão pedreiros, bombeiros hidráulicos, eletricistas, 

gasistas, marceneiros, profissional de manutenção, técnico de telefonia, pintores, auxiliar 

administrativo, encarregado de obra, encarregado administrativo e engenheiros mecânico, 

elétrico e civil, totalizando 35 funcionários. 

Os turnos de trabalho se dividem em plantonistas diurnos, diaristas e plantonistas 

noturnos. Existe a necessidade de manter plantonistas na unidade, já que a mesma é um 

hospital de emergência que funciona 24h por dia. Logo o período noturno necessita de 

profissionais prontos para atender a qualquer demanda e emergência que surgir durante a 

madrugada. Os plantonistas diurnos se fazem presente como necessidade para atender a 

demandas e emergências específicas, por exemplo, monitorar os níveis e qualidade dos 

reservatórios de água e também monitorar o funcionamento dos geradores stand by15 que 

existem na unidade. Os diaristas trabalham normalmente durante o dia dentro do horário de 

expediente citado na tabela anterior. 

A dinâmica das rotinas funciona por meio de um documento chamado Ordem de 

Serviço (OS) – Apêndice A –, que é utilizado para registrar cada atendimento de manutenção 

requerido. Os tipos de serviço são diversos podendo ser desde a troca de um disjuntor até a 

                                                 

15 Palavra de origem inglesa, que significa estar presente, estar ao lado, estar de prontidão, estar em espera.  



60 

 

 

manutenção de um gerador de 200 kVA ou resolver um problema de goteira em alguma sala 

dentro do hospital. 

 

 

4.2 REDESENHO DE PROCESSOS: APLICANDO A METODOLOGIA DE 

ANÁLISE DO VALOR 

 

A metodologia de Análise do Valor aplicada neste estudo de caso está dividida em fases 

de acordo com um Plano de Trabalho da Análise do Valor. Tal plano é constituído pela fase 

preparatória, fase de informação, fase de análise, fase de criatividade, fase de julgamento e 

fase de decisão.  

 

 

4.2.1 A fase preparatória 

 

A fase preparatória consistiu em definir o objeto de análise. O objeto de análise do 

presente estudo sob um contexto global é a gestão de manutenção da EM. Sob uma 

perspectiva macroscópica são os processos que envolvem a atual gestão de manutenção, neste 

caso são eles os processos de manutenção, estoque (almoxarifado) e compras. Ainda sob um 

olhar microscópico, existem as atividades ou tarefas, são estas que compõem os fluxos dos 

processos.  

Após definir o objeto de análise, determinou-se a sequência de atividades, sendo estas: 1 

– o cronograma e as respectivas atividades durante o estudo, 2 – os componentes envolvidos 

(funcionários da EM e autores do presente trabalho) e 3 – os objetivos do estudo de caso, 

sendo estes levantar dados e compreender um pouco mais sobre a prestação de serviços em 

EAS públicas, detalhar a atual gestão de manutenção da EM que presta serviços ao EAS em 

questão, analisar a eficácia e eficiência dos processos e atividades, definir o método de análise 

e solução de problemas a ser aplicado, buscar a partir da análise um proposta de melhoria para 

a gestão de manutenção. Encerrando assim a fase preparatória. 
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4.2.2 A fase de informação 

 

Adiante, a análise do valor segue para a fase de informação, que consistiu em obter 

informações a respeito da atual gestão de manutenção e os seus processos e atividades 

intrínsecos. Para reunir as informações necessárias foram utilizadas as ferramentas 

Fluxograma e 5W1H. Primeiramente, foram levantadas as informações da lógica de 

funcionamento da atual gestão de manutenção da EM, desde o recebimento da OS reportando 

a anormalidade até a conclusão do serviço. A partir daí, confeccionou-se o Macro Fluxo 

Integrado de Gestão de Ativos da Empresa ou Enterprise Asset Management (EAM). 

Após a construção do macro fluxo que envolve os três processos citados anteriormente, 

deu-se continuidade aplicando a mesma lógica utilizada acima, mas agora para traçar o fluxo 

de atividades para cada um dos três processos, começando pela manutenção, seguindo para o 

estoque e finalizando em compras. Resultando assim na construção de fluxogramas dos 

respectivos processos.  

Em seguida, descreveu-se cada uma das atividades dos processos. Para isso lançou-se 

mão da ferramenta 5W1H para descrever, onde foi desenvolvido juntamente com os 

profissionais mais atuantes de cada processo, sendo estes o encarregado administrativo, 

encarregado de obras e almoxarife. A utilização desta ferramenta permitiu definir os 

responsáveis pela atividade, a descrição da mesma, o procedimento, o momento em que 

ocorre, o local e o fim da mesma. Portanto, a partir da reunião das informações obtidas por 

meio dos resumos ilustrativos dos fluxos das atividades somados com as informações 

destacadas por meio dos checklists16 de cada atividade pôde ser desenvolvido o retrato de 

forma clara da situação atual para seguir para a próxima fase. 

Além da aplicação destas ferramentas de qualidade, foi realizada também uma análise 

de custo de cada atividade inerente a EM, que é o objeto de estudo. Esta análise considerou 

apenas o custo de pessoal, ou seja, o custo HH (homem-hora), sendo o cálculo da mesma 

demonstrado no tópico seguinte. A análise destes custos permitem obter uma visão mais clara 

de atividades que possuem custos elevados, permitindo assim uma maior atenção a esta tarefa, 

a fim de buscar formas de otimizá-la e reduzir custos. Além disto, esta análise permite 

comparar o processo atual e o processo redesenhado, e assim contabilizar o quanto foi 

economizado. 

                                                 

16 Palavra de origem inglesa, que consiste em um instrumento de controle, composto por um conjunto de 

condutas, nomes, itens ou tarefas que devem ser lembradas e/ou seguidas.  
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4.2.2.1 Levantamento do custo do HH das atividades 

 

O custo da hora de um operário é superior ao seu salário-base, pois a empresa arca com 

os encargos sociais e trabalhistas. Por isto, a parcela referente aos encargos deve ser 

considerada. Esses encargos, que se somam ao salário-base, podem variar entre as empresas. 

O primeiro se refere aos encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios previstos em lei, 

essa modalidade é a mais usada entre os orçamentistas e atinge a marca de 131,91% sobre o 

salário-base. Os encargos no sentido amplo são somadas outras despesas, como alimentação, 

transporte, EPIs, seguro em grupo e até horas extras. Estes encargos somam em torno de 

195,12% sobre o salário-base, conforme pode-se visualizar na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Cálculo do custo de um funcionário 

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS SENTIDO ESTRITO SENTIDO AMPLO (%) 

Encargos sociais básicos 37,30% 37,30 

Encargos trabalhistas 50,43% 59,29 

Encargos indenizatórios 20,59% 20,59 

Incidências cumulativas 23,59% 26,89 

Encargos intersindicais - 48,04 

EPI e ferramentas - 3,01 

Total 131,91% 195,12 

Fonte: Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia (Qualiop-BA)17 

 

A legislação também prevê adicionais ao salário a fim de indenizar condições 

desfavoráveis de trabalho. As mesmas ocorrem quando há trabalho noturno, condições de 

insalubridade e/ou periculosidade. Todos são aplicados sobre o salário ou sobre a hora-base e 

em cima desse total computam-se os encargos. A seguir é apresentado um exemplo deste 

cálculo, bem como a apresentação dos dados calculados para o presente estudo de caso. 

 

 

 

                                                 

17 Disponível em: <http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-reforma/47/custo-do-homem-hora-devido-a-

encargos-e-a-situacoes-257756-1.aspx > Acesso em dez. 2016. 
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 Exemplo de Cálculo de custo do HH 

 

Como exemplo, calcula-se o custo da hora de um pedreiro, cuja hora-base é de R$ 4,94. 

Considere os encargos em sentido estrito (131,91%), mas o raciocínio é o mesmo se o 

orçamentista optar pelos encargos amplos. 

 

a) O primeiro passo é descobrir o valor dos encargos trabalhistas e sociais. Para isto, 

usa-se a equação 1: 

 

Encargos = (hora-base) x (1 + % encargos)                (1) 

 

Encargos = R$ 4,94 x (1 + 31,91%) 

Encargos = R$ 4,94 x 1,3191  

Encargos = R$ 6,51/h 

 

b) Para saber o custo total da hora de um pedreiro, utiliza-se a equação 2: 

 

Custo do homem-hora = (hora-base) + (Encargos)              (2) 

 

Custo do homem-hora = R$ 4,94 + R$ 6,51  

Custo do homem-hora = R$ 11,45/h 

 

 Cálculo do custo do HH das Funções Relevantes no Estudo de Caso 

 

Na Tabela 4 seguem os resultados dos cálculos realizados considerando os encargos e 

salários de cada profissional. Os salários não foram explicitados por questões particulares da 

empresa. Cabe ressalvar que o professional específico pode ser assumido como pedreiros, 

marceneiros, gasistas, bombeiros hidráulicos etc.  
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Tabela 4: Dados calculados do custo do HH da EM 

Profissional Encargos (%) HH (R$/h) 

Encarregado Administrativo 22,76 35,15 

Profissional Específico 11,28 (média) 20,47 (média) 

Engenheiros 23,51 147,40 

Almoxarife 20,16 19,11 

Encarregado de Obras 23,67 35,29 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

 

4.2.3 A fase de análise, a fase de criatividade e a Técnica JAD 

 

Após reunir todas as informações mencionadas na fase anterior. A fase de análise é 

composta pelo exame do quadro atual da gestão de manutenção da EM. Para identificar as 

possíveis falhas e perdas que ocorrem durante o fluxo do processo foi utilizada a ferramenta 

de análise conhecida como técnica dos 5 Porquês, objetivando encontrar as causas raiz de 

possíveis problemas. A aplicação desta ferramenta permitiu enunciar o problema de análise do 

valor.  

Esta fase de análise caminha bem próxima à fase de criatividade, uma vez que quando a 

equipe analisa a possível causa de um problema em uma determinada atividade, a mesma, 

intuitivamente começa a opinar por meio de experiências de rotinas de trabalho a respeito de 

falhas, controle de perdas e formas de otimizar a atividade. Desta forma, conforme a equipe 

visualiza e discute de forma mais clara o detalhamento da atividade e também visualiza o 

contexto em que esta atividade está inserida no fluxo do processo, a fase de criatividade passa 

a existir por meio da apresentação de ideias ou soluções a fim de otimizar a atividade, 

eliminando o máximo de custos e preservando ou aumentando a qualidade desta atividade. 

Neste estudo, a união destas fases de análise e criatividade constituíram a aplicação da 

técnica JAD de abordagem e dinâmica de grupo, uma vez que esta foi utilizada com o 

objetivo de buscar soluções para otimizar os processos. Uma das características desta técnica 

é funcionar com qualidade em projetos pequenos, portanto se adequou perfeitamente a este 

estudo de caso em que a equipe foi composta por apenas cinco integrantes, conforme listado 

no Quadro 7.   
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Papel representado durante a Reunião Profissional 

Cliente Autores deste estudo 

Equipe 
Encarregado administrativo, encarregado de obras, 

almoxarife e autores deste estudo 

Líder de sessão Autores deste estudo 

Documentador Autores deste estudo 

Observadores - 

Quadro 7: Definição dos papéis dos componentes nas reuniões JAD 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

Foram realizadas ao todo duas reuniões JAD com a equipe. As reuniões demoraram 

cerca de duas horas e ocorreram na sala de reuniões do escritório da empresa sediado dentro 

do EAS em estudo. A sala de reuniões permitiu isenção de qualquer influência para os 

participantes, permitindo estes fazerem as suas colocações e proposições sem qualquer 

limitação. A sala continha ainda recursos como quadros brancos, mas não ocorreu a 

necessidade de utilizá-los durante as reuniões, o ambiente era agradável para os participantes. 

Basicamente o recurso mais utilizado foi a apresentação de forma simples e clara do 

fluxograma e do resultado do 5W1H para a equipe. As reuniões JAD utilizaram portanto 

técnicas de dinâmica de grupo, técnica de condução de reuniões, brainstorming e outras 

ferramentas implícitas na apresentação. 

Durante a reunião, os documentadores registraram os dados referentes às análises feitas 

em cima de cada atividade. Estes registros conduziram à confecção da proposta de melhoria, 

conforme pode ser notado na Figura 8. A proposta de melhoria é composta pelo Comentário, 

Ação, Diretrizes, Pendências e Terminologia. O Quadro 8 esclarece o significado de cada 

item que compõe a proposta de melhoria. 
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Figura 4-2 - Ilustração da composição da proposta de melhoria 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

 

Item Definição 

Comentário 
O porquê da realização da ação ou simplesmente um 

comentário a respeito da tarefa/atividade 

Ação O que deve ser feito (a proposta de melhoria em si) 

Diretrizes 
Diretrizes vindas da própria EM ou da OSS que limitam e 

restringem algumas atividades 

Pendências O que deve ser feito para a ação se concretizar 

Terminologia Terminologia em sim (esclarecer siglas ou termos técnicos) 

Quadro 8: Elucidação dos itens da proposta de melhoria 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

Após analisar, reunir informações e propor as melhorias, os próximos passos são as 

fases de julgamento e de decisão. 
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4.2.4 A fase de julgamento  

 

A fase de julgamento é definida como a reunião dos dados da proposta de melhoria e a 

análise de viabilização técnica e econômica das ações propostas. Nesta fase a equipe julga se 

é viável implementar cada proposta de melhoria, de cada atividade, levantada nas fases 

anteriores. Neste estudo, os presentes autores realizaram este julgamento, considerando as 

observações enfatizadas pelos principais profissionais envolvidos nos processos.  

Após realizado tais julgamentos, segue-se para a última fase, a fase de decisão. 

 

 

4.2.5 A fase de decisão 

 

Nesta última fase, a fase que estrutura e planeja a implantação da proposta de melhoria 

da atividade e do processo, somente os autores deste estudo participaram. As decisões foram 

tomadas consideram todos os dados reunidos, as delimitações financeiras e técnicas, diretrizes 

da EM e da OSS. A partir do mapeamento dos processos, pôde-se realizar um redesenho 

estruturado para cada processo. Todas estas informações reunidas e analisadas, assim como o 

detalhamento das propostas de melhoria se encontram nos tópicos posteriores, por meio de 

fluxogramas e planilhas estruturadas com os seus devidos planos de ações.  

 

 

4.3 MAPEAMENTO DE REDE DE PROCESSOS DE MANUTENÇÃO 

 

 

4.3.1 Macro Fluxo Integrado de Gestão de Ativos da Empresa  

 

Neste estudo, o Macro Fluxo Integrado de Gestão de Ativos da Empresa ou Enterprise 

Asset Management (EAM), conforme mostra a Figura 9, consiste em um fluxograma de 

detalhamento da Gestão de Manutenção da EM prestadora de serviços para o hospital público 

em questão. Trata-se de um fluxograma integrado devido à interligação entre os processos de 

manutenção, estoque e compras.  

Este fluxograma foi confeccionado seguindo a lógica da atual gestão de manutenção da 

EM, partindo da apresentação da anormalidade/OS na EM até a conclusão do serviço. O 
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intuito da criação deste é tornar claro o funcionamento da atual gestão para facilitar análises 

posteriores dos processos. 

Para mapear situação atual da rede de processos de trabalho, foi aplicada a ferramenta 

5W1H, onde foram questionadas as seguintes questões, Quem, O Quê, Como, Quando, Onde 

e Porquê. Desta forma foi possível detalhar cada etapa atual e assim disponibilizar 

informações para que a análises do valor pudesse ser realizada posteriormente. As figuras 

apresentam a aplicação da ferramenta 5W1H para cada etapa, sendo a Figura 10 e Figura 11 

referente ao processo de Manutenção, a Figura 12 referente ao processo de Estoque e por fim 

a Figura 13 referente ao processo de Compras. Nos tópicos conseguintes serão descritos 

detalhadamente a situação atual do processo de manutenção, estoque e compras.  
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MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO COMPRAS

M1 - Coordenação de 

Manutenção do Hospital
A1 - Almoxarife

Geração da OS Solicitação de Compra Cotação

M2 - Coordenador de 

Manutenção do Hospital

Aprovação
M6 - Coordenador de 

Manutenção do Hospital

Aprovação

M3 - Gerência da Empresa de 

Manutenção

C2 - Encarregado 

Administrativo

Geração da OC

               N

S
C3 - Encarregado 

Administrativo

Acompanhamento da OC

               S C4 - Almoxarife

                              N Recebimento 

M4 - Execução

Execução 

A2- Almoxarife

Entrega material

M5 - Gerência da Empresa de 

Manutenção

Análise dos Indicadores e 

Histórico

     S          S

       N     N

Plano de Manutenção

C1 - Encarregado 

Administrativo

Anormalidade

Executa
melhorias?

Revisa
planos?

Fim

MACRO FLUXO INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVOS DA EMPRESA

Necessita de 
material?

É item de 
estoque?

M4

 

Figura 4-3 - Macro Fluxo Integrado de Gestão de Ativos da Empresa (EAM) 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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PROCESSO: MANUTENÇÃO

Documento Referência: N/A Equipe de Mapeamento: Ricardo, Guilherme, Gustavo, Carlos e Alessandro

Elaborado em: 20/06/2016 Número da Revisão:  0 Revisado em:

FLUXO QUEM? O QUÊ? COMO? QUANDO? ONDE? PORQUÊ

1 --- Início --- --- --- ---

2 --- É manutenção corretiva ? --- --- --- ---

3 Setor do Hospital Emite OS no SOUL MV
Preenchendo o formulário 

no SOUL MV
Ao notificar o problema

No setor onde se encontra 

o problema
Para registrar o problema

4 CM Recebe OS no SOUL MV
Através do sistema SOUL 

MV

Imediatamente após o 

setor do hospital 

identificar o problema

Na tela de 

Acompanhamento de OS 

do SOUL MV

Para dar prosseguimento 

para solução do problema

5 CM
Inicia o serviço no sistema 

SOUL MV

Através do sistema SOUL 

MV
Após receber a OS

Na tela de 

Acompanhamento de OS 

do SOUL MV

Para o problema ser 

registrado em histórico

6 CM
Imprime a Ordem de 

Serviço 
Entregando pessoalmente Após receber a O.S 

Na sala do encarregado 

administrativo

Para entregar ao 

encarregado 

administrativo da EM

7
Encarregado 

Administrativo da EM
Recebe OS impressa Recebendo pessoalmente Após a impressão da OS

Na sala do encarregado 

administrativo

Para registrar e formalizar 

a OS e posteriormente 

enviar um profissional da 

área da EM

8
Profissional da Área da 

EM

Identifica problema ou 

melhoria

Na área, na operação ou 

pela análise do histórico 

da OS

Frequentemente
No setor onde se encontra 

o problema

Indentificar e buscar uma 

solução para o problema

9
Encarregado 

Administrativo da EM

Busca a autorização para 

o início do serviço 

Através de uma 

confirmação 

(normalmente sem 

registros) com o 

coordenador de 

manutenção do hospital

Após o profissional da 

área da EM identificar o 

problema

Na própria coordenação

A autorização cabe à 

coordenação de 

manutenção do hospital

10 --- Necessita de Material ? --- --- --- ---

11 --- É item de estoque ? --- --- --- ---

12 --- Processo Almoxarifado --- --- --- ---

13 --- Processo de compras --- --- --- ---

S

N

S

S

N

S

S

N

S

SS

 

Figura 4-4 - Detalhamento do Processo de Manutenção 5W1H 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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14
Profissional da Área da 

EM

Busca os 

materiais/ferramentas 

necessários e executa a 

OS

Conforme descrito na OS Na data programada
No local / equipamento / 

máquina descrita na OS

Para correção do 

problema ou atendimento 

do plano

15 Setor do Hospital

Setor requisitante assina 

a OS aprovando o serviço 

e encaminha para o 

encarregado 

administrativo da EM

Assina a OS impressa
Após o serviço ser 

finalizado
Na própria OS

Para aprovar o serviço 

executado

16
Encarregado 

Administrativo da EM

Recebe e assina a OS 

para a 

verificação/aprovação e 

encaminha para a CM

Preenchendo e assinando 

a OS impressa

Após o recebimento do 

setor do hospital

Na própria sala do 

encarregado 

administrativo

Para conferir o material 

utilizado no serviço e 

apropriação de mão de 

obra

17 CM
Recebe a OS, assina e 

finaliza no sistema a OS

Assina a OS impressa e 

finalizando a OS no 

sistema 

Após o recebimento do 

encarregado 

administrativo

Setor de Manutenção

Formalização e registros 

estatísticos dos serviços 

realizados 

18 ---
Objeto de Manutenção 

pode ser melhorado?
--- --- --- ---

19 Engenharia da EM
Recebe o problema e 

busca uma melhoria

Recebe a notificação do 

problema por e-mail e 

através de estudos, 

laudos e pareceres 

técnicos analisam uma 

proposta de melhoria

Após constatar 

possibilidade de melhoria

No escritório da empresa 

de manutenção
Para obter uma melhoria 

20 --- Processo de Engenharia --- --- --- ---

21 --- Fim --- --- --- ---

22
Profissional da Área da 

EM

Rondas rotineiras para 

gerar Manutenção 

Preventiva

Através de rotinas de 

rondas e registros

Na data estabelecida pelo 

plano de manutenção

Nos setores abrangidos 

no plano de manutenção

Para evitar manutenção 

corretiva

23 Setor do Hospital
Gera uma ordem de 

serviço no SOUL MV

Preenchendo o formulário 

no SOUL MV
Ao identificar o problema

No setor onde se encontra 

o problema
Para registrar o problema

24 CM

Imprime a OS e 

encaminha para o 

Encarregado 

Administrativo.

Entregando pessoalmente
Após receber a OS 

impressa

Na sala do encarregado 

administrativo

Para obter controle 

estatístico

25 --- Fim --- --- --- ---

LEGENDA:    SETOR DO HOSPITAL

CM

PROFISSIONAL DA ÁREA DA EM

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DA EM

ENGENHARIA DA EM

S

S

N

 

Figura 4-5 - Detalhamento do Processo de Manutenção 5W1H - Continuação 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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PROCESSO: ALMOXARIFADO

Documento Referência: N/A Equipe de Mapeamento: Ricardo, Guilherme, Gustavo, Carlos e Alessandro

Elaborado em: 20/06/2016 Número da Revisão:  0 Revisado em:

FLUXO QUEM? O QUÊ? COMO? QUANDO? ONDE? PORQUÊ

1 --- Início --- --- --- ---

2 Almoxarife da EM
Recebe Requisição de 

Material através da OS
No balcão Eventualmente Almoxarifado

Porque necessita de 

material para resolver o 

problema

3 --- Tem saldo em estoque? --- --- --- ---

4 Almoxarife da EM

Entrega material ao 

requisitante e faz baixa no 

sistema de Controle

Planilha de Controle do 

Excel

Após verificar a existência 

de saldo em estoque
Almoxarifado

Para dar prosseguimento 

na atividade do 

requisitante

5 ---

É a última peça ou atingiu 

o PR (ponto de 

reposição)?

--- --- --- ---

6 Almoxarife da EM

Faz a lista de reposição 

de materiais e 

ferramentas

Através de um controle de 

estoque realizado na 

planilha excel e 

encaminhando por e-mail 

para o encarregado 

administrativo

Normalmente no fim da 

semana
Almoxarifado Devido à demanda 

7
Encarregado 

Administrativo EM

Avalia a quantidade e 

demanda dos materiais e 

ferramentas e envia o 

pedido de orçamento aos 

fornecedores

Através de e-mail para o 

registro das cotações

Após o recebimento da 

lista de reposição

Na sala própria sala do 

encarregado 

administrativo

Para montagem do mapa 

de cotações e reposição 

de estoque 

8 --- Fim --- --- --- ---

LEGENDA:    ALMOXARIFE DA EM

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DA EM

N

S

N

S

 

Figura 4-6 - Detalhamento do Processo de Estoque 5W1H 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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PROCESSO: COMPRAS

Documento Referência: N/A Equipe de Mapeamento: Ricardo, Guilherme, Gustavo, Carlos e Alessandro

Elaborado em: 20/06/2016 Número da Revisão:  0 Revisado em:

FLUXO QUEM? O QUÊ? COMO? QUANDO? ONDE? PORQUÊ

1 --- Início --- --- --- ---

2
Encarregado de Obras da 

EM

Identifica a necessidade 

de compra

Anota na prancheta e leva 

o mesmo para o 

Encarregado 

administrativo ou 

almoxarife

Eventualmente No campo de trabalho
Porque verificou-se a falta 

de material

3 Almoxarife da EM

Informa ao Encarregado 

Administrativo a 

necessidade de compra

Por e-mail 
Após identificar a 

necessidade de compra

Na sala do encarregado 

administrativo

Para iniciar o processo de 

compra

4
Encarregado 

Administrativo da EM

Avalia a quantidade e 

demanda dos materiais e 

ferramentas e envia o 

pedido de orçamento aos 

fornecedores

Por e-mail
Após o recebimento da 

lista de compra/reposição

Na sala do encarregado 

administrativo

Para montagem do mapa 

de cotações e reposição 

de estoque 

5 Fornecedor
Recebe a Solicitação de 

Cotação, cota e reenvia

Por email (com cópias 

diversas)
Após cotação definida

Na empresa do 

fornecedor

Fornecedor oferecer o 

preço

6
Encarregado 

Administrativo da EM

Recebe as cotações e 

preenche o Mapa de 

Cotações

Planilha Excel Após receber as cotações
Na sala do encarregado 

administrativo

Para enviar ao 

coordenador de 

manutenção para 

aprovação

7
Coordenador de 

Manutenção

Analisa o Mapa de 

Cotações

Verificando as cotações e 

o mapa
Após receber o mapa

Coordenação de 

Manutenção

Para verificar o melhor 

fornecedor (preço e prazo 

de entrega)

8 --- OC Aprovada pela CM? --- --- --- ---

9 --- Vai ficar em espera ? --- --- --- ---

10
Coordenador de 

Manutenção
Cancela OC

Informando por email 

cancelamento

Após avaliar o mapa de 

cotação

Coordenação de 

Manutenção
Valores inadequados

11 --- Fim --- --- --- ---

12
Coordenador de 

Manutenção
OC em análise OC arquivada

Após decisão do 

coordenador
No setor de manutenção

Aguardando avaliação do 

coordenador

13
Encarregado 

Administrativo da EM

Consulta o setor 

financeiro 
Por e-mail

Após o deferimento do 

coordenador de 

manutenção

Na sala do encarregado 

administrativo

Avaliar o saldo para 

aprovação da compra e 

registrar 

14
Encarregado 

Administrativo da EM

Envia a OC por email para 

fornecedor vencedor
Via email Após OC aprovada

Na sala do encarregado 

administrativo

Informar o fornecedor 

vencedor

15
Encarregado 

Administrativo da EM

Acompanha os prazos 

com fornecedor
Em planilha de controle Após confirmar OC

Na sala do encarregado 

administrativo

Para monitorar o prazo de 

entrega

16 Almoxarife da EM Recebe o material
Descarregamento de 

material

No dia combinado para 

entrega
Almoxarifado

Conferir material e nota 

fiscal (dados e 

quantidade)

17 --- Fim --- --- --- ---

LEGENDA:    ENCARREGADO DE OBRAS DA EM

ALMOXARIFE DA EM

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DA EM

FORNECEDOR

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO

S

N

S

N

 

Figura 4-7 - Detalhamento do Processo de Compras 5W1H 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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4.3.2 Processo de Manutenção 

 

A início dos processos ocorre quando o problema (anormalidade) é comunicado à 

Coordenação de Manutenção do Hospital (CMH) através do setor responsável (raio-x, 

enfermaria, centro obstétrico etc.), criando-se uma ordem de serviço (OS) identificando o tipo 

de manutenção, podendo ser corretiva ou preventiva. É utilizado um software compartilhado 

em rede para criar, finalizar e gerenciar ordens de serviço, cujo nome é SOUL MV. Este 

programa é simples de se executar e atende normalmente, sem dificuldades de compreensão. 

Após o setor responsável emitir a OS, a CMH recebe esta e o coordenador avalia e decide se a 

OS pode ser realizada ou não, fazendo o registro desta ação no SOUL MV.  

Após a autorização, a CMH imprime a ordem de serviço e encaminha para a 

encarregado administrativo da Empresa de Manutenção (EM). O encarregado administrativo 

da EM avalia se existem ferramentas e materiais necessários. Caso o material não exista no 

estoque, é necessário iniciar um processo de compra, o que às vezes pode demandar tempo 

devido ao prazo de entrega dos fornecedores. Mas, se o material for item de estoque, o serviço 

é iniciado o mais breve possível. Em relação as ferramentas, dependendo do tipo de serviço, 

pode ser necessário terceirizar o serviço. Um exemplo disto acontece em casos extremos 

como o de entupimento de tubulações de esgoto, onde são necessários caminhões de 

jateamento de alta pressão para resolver o problema. 

Após todos os procedimentos anteriores terem sido realizados, o profissional da EM 

com sua respectiva função (hidráulica, elétrico, alvenaria etc.) executa a ordem de serviço 

realizando a correção na data programada, que foi definida em conjunto da CMH com a EM. 

Finalizado o serviço, o setor responsável aprova ou não. Caso o setor aprove, a OS é 

concluída no SOUL MV. Uma cópia é impressa e enviada para o encarregado administrativo 

da EM carimbar e assinar. As cópias destes documentos servem também para que a EM 

realize um controle estatístico. Este controle é dividido em subcategorias como corretiva e 

preventiva, setor requisitante, segmento do serviço (marcenaria, alvenaria, elétrica, hidráulica 

etc.). É realizado um relatório com todas as OS do mês que foram finalizadas juntamente com 

notas fiscais de compra de materiais e serviços terceirizados contratados. Caso o pedido do 

setor responsável seja de melhoria e não de manutenção, o coordenador de manutenção do 

hospital deverá decidir o nível de prioridade desta melhoria e assim autorizar ou não a 

realização. 

A manutenção preventiva é realizada com rondas rotineiras pelos diaristas e plantonistas 

de ambos os turnos, dia e noite, obedecendo ao plano de ação de manutenção preventiva. 
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Encontrando um problema em algum setor, o responsável deste abre uma OS e os 

procedimentos detalhados nos parágrafos anteriores são realizados. 

Cabe aqui destacar que nesta etapa de funcionamento da manutenção os envolvidos 

diretamente são: setor responsável do hospital (raio-x, enfermaria, centro obstétrico etc.), a 

CMH, profissional da respectiva área (hidráulica, elétrico, alvenaria etc.), encarregado 

administrativo da EM. 

 

 

4.3.3 Processo de Estoque (Almoxarifado) 

 

O almoxarifado é o local onde todos os materiais estão em estoque prontos para serem 

usados e atender a qualquer OS aberta dentro do escopo de ação da EM.  

Assim que o encarregado administrativo recebe a OS, ele verifica se precisará de 

material para utilizar na atividade. O encarregado comunica ao almoxarifado, o qual verifica a 

existência do material no estoque. Certificando-se que o material não existe em estoque, um 

processo de compra é aberto, retornando assim a responsabilidade para o encarregado 

administrativo iniciar o processo de compra. A falta do material é comunicada à CMH, onde o 

mesmo reavalia juntamente com a engenharia da EM o prazo definido anteriormente, já que 

podem ocorrer atrasos na entrega do material. Se existir material em estoque, o material é 

entregue ao profissional da área, geralmente é este quem faz a logística para iniciar as 

atividades previstas.  

O encarregado de obras da EM também tem autonomia para anotar o pedido de compra 

de qualquer material que foi esquecido no orçamento inicial de determinado serviço. O 

mesmo encaminha esta lista para o almoxarifado, que após identificar a inexistência em 

estoque, realiza o pedido de compra junto ao encarregado administrativo. 

Para todo o material que sai do almoxarifado, é dado baixa no sistema de controle de 

entrada e saída de bens de estoque. Desta forma, o controle é maior e minimizam-se os custos 

geralmente ocasionados pela desorganização, como por exemplo furtos e excessos. 

Os envolvidos diretamente nesta etapa são: o almoxarife e encarregado administrativo.  
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4.3.4 Processo de Compras 

 

Em sua sala, o encarregado administrativo realiza o processo de cotação com o apoio do 

almoxarife. 

Por exigência e padrões das secretarias de saúde, seja estadual ou municipal, o número 

mínimo de concorrentes para compra de materiais são três fornecedores. Para entender 

melhor, o encarregado administrativo entra em contato com no mínimo três fornecedores 

diferentes para solicitar um orçamento do material a ser comprado. Assim que todos os 

fornecedores enviarem as suas cotações, o encarregado cria o mapa de cotação em planilha 

Excel (Apêndice B), onde são discriminados o valor final, contato, prazos e condições de 

pagamento. 

Esta etapa de compra pode ser o ponto de maior perda de produção, já que dependendo 

do fornecedor e da disponibilidade de material no mercado, podem haver atrasos curtos ou 

longos, ocasionando assim o adiamento do prazo de conclusão do serviço em andamento. 

Após concluído o mapa de cotação, o mesmo é enviado via e-mail ou em papel ao 

coordenador de manutenção para que este faça a avaliação geral dos orçamentos apresentados. 

O mapa de cotação deverá sempre ser enviado acompanhado das três propostas de orçamento 

anexadas para o coordenador. Após receber o mapa e as propostas, o coordenador avalia e 

aprova qual o fornecedor vencedor. 

O coordenador de manutenção aprovando a ordem de compra, ele autoriza via e-mail 

para o encarregado administrativo com cópia para o almoxarife e engenheiros. O encarregado 

administrativo envia a confirmação de compra ao fornecedor vencedor definindo as condições 

de pagamento e prazos. Os prazos são acompanhados juntamente com o fornecedor para 

monitorar o dia da entrega correto. Assim que o material chega ao local, o almoxarife recebe-

o e realiza a conferência dos produtos. É comunicado aos profissionais da área, encarregado 

de obras e engenheiros que o material chegou à unidade. 

Se acontecer do coordenador de manutenção não aprovar o mapa de cotação por algum 

motivo, a ordem de compra pode ser cancelada e um novo processo de levantamento de 

preços com fornecedores é iniciado. Pode acontecer também da ordem de compra ficar em 

análise devido a contratempos, alteração de prazos, cancelamento de atividades, aguardando 

assim, a decisão final do coordenador de manutenção. 
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4.4 PROPOSTA DE MELHORIA DOS PROCESSOS 

 

Após o levantamento das informações de cada etapa/atividade dos processos atuais, o 

próximo passo consistiu em aplicar as técnicas dos 5 porquês, brainstorming e reunião JAD 

para propor um novo desenho do processo como forma de melhoria. 

A técnica dos 5 porquês foi aplicada com objetivo de encontrar a causa da falha de cada 

atividade dos processos, sendo que esta mesma técnica foi utilizada concomitantemente com a 

reunião JAD. Da mesma forma, a técnica Branstorming foi utilizada também durante a 

reunião para encontrar possíveis soluções para as falhas. A reunião JAD foi realizada 

juntamente com os especialistas (encarregado administrativo, encarregado de obras, 

almoxarife e engenheiro) e os responsáveis por esta pesquisa a fim de coletar mais 

informações para posteriormente a criação de uma proposta de desenho de processo, 

conforme explicitado anteriormente. Os profissionais de campo (pedreiro, bombeiro 

hidráulico, marceneiro etc) não participaram da reunião. As informações encontradas nesta 

fase de pesquisa proporcionam a possibilidade de recriar um novo cenário de processos 

otimizados e assim destacar os pontos mais fracos e propor soluções de melhoria para os 

mesmos. 

A Tabela 5 expõe o que significa cada coluna das figuras referentes à proposta de 

melhoria, para oferecer um melhor entendimento para o leitor. Nas Figuras 14 a 17 estão 

apresentadas as informações obtidas após a reunião JAD para cada etapa de cada processo. 

 

Tabela 5: Elucidação dos itens da proposta de melhoria deste estudo de caso 

Coluna Significado 

Situação Se a tarefa foi mantida, mantida com alterações ou excluída. 

Custo HH Custo homem hora do profissional envolvido naquela etapa 

Avaliação Define se a etapa precisou ser avaliada ou não 

Comentário Seria o objetivo da ação a ser tomada 

Ação Ação a ser tomada para solução da falha 

Diretrizes É o que limita a ação proposta 

Pendências O que está faltando para concretização da ação 

Terminologia Nomenclaturas 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

--- --- --- --- --- --- ---
É manutenção 

corretiva ?

--- --- Não é objeto de análise --- --- ---

OS - Ordem de 

Serviço; SOUL MV - 

software de gestão 

hospitalar

Emite OS no SOUL 

MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- ---

CM - Coordenação de 

Manutenção do 

Hospital

Recebe OS no 

SOUL MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Inicia o serviço no 

sistema SOUL MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Imprime a Ordem 

de Serviço 

1 35,2

Após a integração, esta 

etapa poderá ser 

eliminada

Integrar o sistema SOUL 

MV na UGBras
---

Autorização do 

coordenador de 

manutenção

EM - Empresa de 

Manutenção

Recebe OS 

impressa

20 20,5 --- --- --- --- ---
Identifica problema 

ou melhoria

5 35,2
Evitar ruídos de 

comunicação

Formalizar a autorização 

para o início do serviço 

através de um registro por 

e-mail ou assinatura

---

Aceitação da 

coordenação de 

manutenção

---

Busca a 

autorização para o 

início do serviço 

--- --- --- --- --- --- ---
Necessita de 

Material ?

--- --- --- --- --- --- --- É item de estoque ?

--- --- --- --- --- --- ---
Processo 

Almoxarifado

--- --- --- --- --- --- ---
Processo de 

compras

S
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FASE DE REDESENHO DE PROCESSO, REALIZADA COM TODOS OS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE 

MAPEAMENTO, EM 08/12/16. 
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Figura 4-8 - Fase de Redesenho de Processo - Manutenção 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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20 20,5

Reduzir o tempo gasto de 

busca e execução do 

serviço

Ampliar a diversidade de 

ferramentas para os 

profissionais e melhoria 

dos meios de 

comunicação (rádios 

portáteis)

Não ultrapassar o 

orçamento do contrato

Adquirir novas 

ferramentas e novos 

rádios

---

Busca os 

materiais/ferrament

as necessários e 

executa a OS

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Setor requisitante 

assina a OS 

aprovando o serviço 

e encaminha para o 

encarregado 

administrativo da 

EM

1 35,2 --- --- --- --- ---

Recebe e assina a 

OS para a 

verificação/aprovaç

ão e encaminha 

para a CM

--- --- --- --- --- --- ---

Recebe a OS, 

assina e finaliza no 

sistema a OS

--- --- --- --- --- --- ---

Objeto de 

Manutenção pode 

ser melhorado?

480 147 --- --- --- --- ---

Recebe o problema 

e busca uma 

melhoria

--- --- --- --- --- --- ---
Processo de 

Engenharia

--- --- --- --- --- --- --- Fim

30 20,5
Para evitar acidente, 

falhas e retrabalho

Registrar a ronda por 

meio de um documento 

assinado pelos 

coordenadores dos 

setores e melhorar a 

eficiência da ronda

Preservar a atutenticidade 

dos registros 

Criar um protocolo 

juntamente com a CM e 

treinar e orientar melhor 

os funcionários da EM

---

Rondas rotineiras 

para gerar 

Manutenção 

Preventiva

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Gera uma ordem de 

serviço no SOUL 

MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Imprime a OS e 

encaminha para o 

Encarregado 

Administrativo.

--- --- --- --- --- --- --- Fim

  TOTAIS LEGENDA:

Qte HH Dur TAREFA MANTIDA

3 203 501 TAREFA MANTIDA COM ALTERAÇÕES

4 111 56 TAREFA A SER EXCLUÍDA

---- ---- ---- TAREFA AGREGA VALOR

TAREFA NÃO AGREGA VALOR

AV

N

AV

AV

AV

AV

 

Figura 4-9 - Fase de Redesenho de Processo – Manutenção - Continuação  

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

5 19,11 Evitar desvio de material

Entrega de materiais 

somente mediante a 

apresentação da OS

---
Haver mais rigor quanto a 

apresentação da OS

EM - Empresa de 

Manutenção; OS - 

Ordem de Serviço

Recebe 

Requisição de 

Material através 

da OS

--- --- --- --- --- --- ---
Tem saldo em 

estoque?

5 19,11 Evitar desvio de material

Obter um sistema mais 

eficiente de controle de 

estoque e melhorar o 

controle noturno de saída 

de estoque

---

Obter um novo software e 

tornar prática uma nova 

metodologia de controle 

de estoque (biometria) 

para o período noturno  

---

Entrega 

material ao 

requisitante e 

faz baixa no 

sistema de 

Controle

--- --- --- --- --- --- ---

É a última peça 

ou atingiu o PR 

(ponto de 

reposição)?

60 19,11

Melhorar o fornecimento 

de mateiriais para a 

execução das OS

Fazer pedidos e balanços 

de materiais 

semanalmente

---
Otimizar o controle de 

estoque 
---

Faz a lista de 

reposição de 

materiais e 

ferramentas

10 35,15 --- --- --- --- ---

Avalia a 

quantidade e 

demanda dos 

materiais e 

ferramentas e 

envia o pedido 

de orçamento 

aos 

fornecedores

--- --- --- --- --- --- --- Fim

  TOTAIS LEGENDA:

Qte HH Dur TAREFA MANTIDA

1 35,15 10 TAREFA MANTIDA COM ALTERAÇÕES

3 57,33 70 TAREFA A SER EXCLUÍDA

---- ---- ---- TAREFA AGREGA VALOR

TAREFA NÃO AGREGA VALOR
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FASE DE REDESENHO DE PROCESSO, REALIZADA COM TODOS OS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE 

MAPEAMENTO, EM 08/12/16. 
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Figura 4-10 - Fase de Redesenho de Processo - Estoque 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

30 35,3

Reduzir o processo de 

identificação da 

necessidade de compra

Melhorar o controle de 

estoque
---

Obter um novo software e 

tornar prática uma nova 

metodologia de controle 

de estoque (biometria) 

para o período noturno  

EM - Empresa de 

Manutenção

Identifica a 

necessidade de 

compra

5 19,1
Reduzir o tempo até a 

execução do serviço

Melhorar o planejamento 

dos serviços 
---

Maior participação direta 

dos engenheiros
---

Informa ao 

Encarregado 

Administrativo a 

necessidade de 

compra

1 10 35,2 --- --- --- --- ---

Avalia a quantidade 

e demanda dos 

materiais e 

ferramentas e envia 

o pedido de 

orçamento aos 

fornecedores

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Recebe a 

Solicitação de 

Cotação, cota e 

reenvia

20 35,2 --- --- --- --- ---

Recebe as 

cotações e 

preenche o Mapa 

de Cotações

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Analisa o Mapa de 

Cotações

--- --- --- --- --- ---
OC - Ordem de 

Compra

OC Aprovada pela 

CM?

--- --- --- --- --- --- ---
Vai ficar em espera 

? 

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- --- Cancela OC

--- --- --- --- --- --- --- Fim

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- --- OC em análise

10 35,2 --- --- --- --- ---
Consulta o setor 

financeiro 

10 35,2 --- --- --- --- ---

Envia a OC por 

email para 

fornecedor 

vencedor

10 35,2 --- --- --- --- ---

Acompanha os 

prazos com 

fornecedor

20 19,1

Evitar falhas no 

recebimento de materiais 

(receber o material 

errado)

Melhorar a eficiência na 

conferência de materiais
---

Orientar e treinar os 

almoxarifes
--- Recebe o material

--- --- --- --- --- --- --- Fim

  TOTAIS LEGENDA:

Qte HH Dur TAREFA MANTIDA

5 176 60 TAREFA MANTIDA COM ALTERAÇÕES

3 73,5 55 TAREFA A SER EXCLUÍDA

---- ---- ---- TAREFA AGREGA VALOR

TAREFA NÃO AGREGA VALOR
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Figura 4-11 - Fase de Redesenho de Processo - Compras 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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Os tempos médios de cada atividade foram estimados a partir de consultas com os 

principais funcionários envolvidos, os mesmos que participaram da reunião JAD. Estes 

tempos médios estão listados no Quadro 9. 

 

Atividade Tempo médio (min) 

Processo de Manutenção 56 

Recebimento de ordem de serviço impressa 1 

Busca autorização para início do serviço 5 

Busca os materiais/ferramentas necessários e executa a OS 20 

Rondas rotineiras para gerar manutenção preventiva 30 

Processo de Estoque 70 

Recebe requisição de material através da OS 5 

Entrega o material ao requisitante e faz baixa no sistema de controle 5 

Fazer a lista de reposição de materiais 60 

Processo de Compras 55 

Identifica a necessidade de compra 30 

Informar ao encarregado administrativo a necessidade de compra 5 

Recebimento de material 20 

Total 181 

Quadro 9: Tempos médios estimados das atividades 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

Um resumo de todas as etapas que foram analisadas se encontra na Tabela 6, com a 

quantidade de tarefas que foram mantidas, as que sofreram algumas alterações e também as 

que foram excluídas. Neste caso o tempo dispendido pelas etapas em amarelo somam um total 

em torno de 3h de atividade. Analisando uma rotina diária padronizada com várias repetições, 

reduzindo-se ainda mais este tempo, resulta-se numa melhoria na rapidez das atividades no 

dia a dia da empresa. Destaca-se que não ocorreu a necessidade da exclusão de nenhuma 

tarefa.  
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Tabela 6: Resumo do resultado da Proposta de Melhoria dos processos 

Qte Dur(min) Qte Dur(min) Qte Dur(min)

Tarefa mantida 3 501 1 10 5 60

Tarefa mantida com pequenas alterações 4 56 3 70 3 55

Tarefa a ser excluída 0 0 0 0 0 0

ALMOXARIFADO COMPRASMANUTENÇÃO

PROCESSOS

 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

A seguir foram detalhadas cada etapa do processo que foram classificadas como 

passíveis de alteração, ou seja, existe a disponibilidade de se propor uma melhoria para 

determinada etapa.  

 

 

4.4.1 Processo de Manutenção 

 

1)  Recebimento de ordem de serviço impressa: este processo poderá ser eliminado após 

a integralização do sistema SOUL MV no ambiente da empresa de manutenção, a qual 

poderá receber a ordem de serviço virtualmente reduzindo assim tempo de serviço. A 

única pendência para que este processo seja otimizado, neste caso seria eliminado, é 

a autorização do coordenador de manutenção para que a UGBras utilize o programa 

SOUL MV. Esta tarefa foi mantida com possibilidade de sofrer alterações. A duração 

desta atividade foi estimada em 1 minuto, tempo irrelevante se comparado ao processo 

por completo. O profissional envolvido nesta etapa é o encarregado administrativo. A 

média do custo HH do profissional é 35,2 R$/h; 

 

2)  Busca autorização para início do serviço: a ação sugerida para esta etapa é 

formalizar a autorização através de documento assinado ou por e-mail com objetivo de 

reduzir ruídos e falhas de comunicação no processo. A pendência para este processo é 

que a coordenação de manutenção aceite esta nova ação proposta. O profissional 
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envolvido nesta etapa é o encarregado administrativo. A duração desta atividade foi 

estimada em 5 minutos. A média do custo HH do profissional é 35,2 R$/h; 

 

3)  Busca os materiais/ferramentas necessários e executa a OS: O profissional 

envolvido nesta etapa é literalmente o profissional de campos de serviços (pedreiro, 

bombeiro hidráulico, eletricista etc). Uma das ações sugeridas para otimização seria 

ampliar a diversidade de ferramentas de “mão” para os profissionais e também equipá-

los com rádios portáteis. O objetivo é reduzir o tempo gasto para buscar 

materiais/ferramentas e consequentemente o início da execução do serviço. A duração 

desta atividade foi estimada em 5 minutos. A média do custo HH do profissional é 

20,5 R$/h; 

 

4)  Rondas rotineiras para gerar manutenção preventiva: a ação sugerida nesta etapa é 

criar um registro assinado pelos coordenadores de cada setor do hospital que é visitado 

pelo plantonista quando este realiza a ronda. O objetivo é que possa haver um 

documento que comprove que o plantonista visitou o local e que o mesmo realizou a 

inspeção de rotina. Desta forma, poderá ser reduzido ainda mais o risco de acidente, 

falhas e retrabalho. A pendência seria cria um protocolo juntamente com a 

coordenação de manutenção e a realização de treinamentos e orientações específicas 

aos plantonistas. Em média o profissional leva 30 minutos para realizar a ronda por 

todo o hospital. A média do custo HH do profissional é 20,5 R$/h. 

 

 

4.4.2 Processo de Estoque (Almoxarifado) 

 

1) Recebe requisição de material através da OS: a ação sugerida visa evitar desvios de 

materiais durante esta etapa, a qual consiste em entregar os materiais mediante 

somente a apresentação da ordem de serviço. A pendência atual é haver mais rigor na 

cobrança pela apresentação da ordem de serviço no momento da entrega do material. 

O almoxarife precisa ser mais rigoroso cobrando sempre o documento antes de 

entregar o material. O almoxarife leva em torno de 5 minutos para realizar esta 

atividade. A média do custo HH do profissional é 19,11 R$/h; 
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2) Entrega o material ao requisitante e faz baixa no sistema de controle: a ação 

sugerida para esta etapa é obter um sistema mais eficiente de controle de entrada e 

saída de materiais e controlar também a saída de estoque durante o período noturno, 

quando não há a presença do almoxarife no local. O objetivo é evitar o desvio de 

materiais. A pendência é adquirir um software mais eficiente de controle de estoque e 

também melhorar o acesso ao almoxarifado durante o período da noite. O profissional 

responsável nesta etapa é o almoxarife, o qual o mesmo leva em torno de 5 minutos 

para realizar a atividade. A média do custo HH do profissional é 19,11 R$/h; 

 

3) Fazer a lista de reposição de materiais: a ação sugerida nesta etapa é fazer os pedidos 

e balanços de materiais semanalmente com objetivo de melhorar o fornecimento de 

materiais para execução de ordens de serviços, pois com uma melhor organização da 

quantidade de materiais se pode ter uma melhor previsão de quando será necessário 

comprar novos materiais. A pendência para colocar a ação em prática seria otimizar o 

controle de estoque com um software mais desenvolvido. O tempo que o almoxarife 

leva para realizar esta tarefa é de 60 minutos. A média do custo HH do profissional é 

19,11 R$/h; 

 

 

4.4.3 Processo de Compras 

 

1) Identifica a necessidade de compra:  a ação que foi sugerida para esta etapa foi 

melhorar o controle de estoque a fim de que aconteça a otimização do processo de 

identificação de necessidade de compra, ou seja, agilizar o processo para que se perca 

menos tempo identificando a necessidade de compra de materiais. Esta identificação 

deverá ser mais rápida, havendo um controle de melhor qualidade do material que 

entra e sai. A pendência existente para que esta melhoria seja colocada em prática é a 

falta de um software melhor em relação ao controle de estoque e também um melhor 

controle de saída de material durante o período noturno. O profissional envolvido 

nesta etapa é o encarregado de obras, o qual o mesmo gasta em torno de 30 minutos 

realizando esta tarefa. O custo HH do profissional é de 35,3 R$/h; 

 

2) Informar ao encarregado administrativo a necessidade de compra: a ação sugerida 

para esta etapa é melhorar o planejamento dos serviços a fim de reduzir o tempo até o 



86 

 

 

início do serviço. A pendência existente se deve a maior participação dos engenheiros 

no planejamento das atividades. O profissional envolvido diretamente nesta etapa é o 

almoxarife, o qual leva em torno de 5 minutos para executar a tarefa. O custo HH do 

profissional é de 19,1 R$/h; 

 

3) Recebimento de material: a ação sugerida para esta etapa é melhorar a eficiência na 

conferência dos materiais para que seja evitada falhas no recebimento de materiais, 

como por exemplo receber material que não foi comprado. Muitas das vezes o material 

é recebido de maneira errada devido à falta de conferência. Para isso o ideal é que haja 

um treinamento periódico ao profissional de almoxarifado. O profissional envolvido é 

o almoxarife, o qual leva em torno de 20 minutos para executar a tarefa. O custo HH 

do profissional é de 19,1 R$/h. 

 

 

4.5 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Após construir toda rede de mapeamento de processos da atual gestão de manutenção e 

aplicar as ferramentas de qualidade, algumas etapas foram alteradas. Tomando por ponto de 

partida estas etapas que podem ser alteradas, elas foram estudadas juntamente com os 

especialistas para que fosse possível chegar em algum lugar que refletisse uma melhoria.  

Identificou-se que apenas dez atividades, dentro dos processos de manutenção, 

almoxarifado e compras, que se mantiveram com possibilidade de haver alterações para 

melhor. Este número muito baixo de etapas pode ser explicado devido a estrutura da empresa 

ainda ser pequena e número de etapas até o resultado final não ser muito grande. 

Em relação ao custo envolvido, a relação de HH com o custo total resultou numa 

diferença relevante. No entanto, alguns investimentos de melhoria podem encarecer a curto 

prazo as despesas da empresa, como por exemplo a compra de um software sofisticado de 

controle de estoque, mas a longo prazo poderá ocorrer uma redução dos custos, uma vez que o 

custo com impressão e cartuchos, compra de materiais extraviados e peças de reposição irão 

reduzir significativamente. Vale destacar que umas das principais melhorias será o melhor 

controle de entrada e saída de materiais de estoque, inclusive destacando a importância e 

necessidade de se controlar a saída de materiais durante o período noturno de trabalho. 
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As Figuras 18 a 21, revelam o novo desenho de processos aplicando as melhorias, onde 

as linhas em azul são as novas etapas serem colocadas em prática com proposta de melhoria, 

por isso as colunas situação, duração e avaliação não estão preenchidas. 

 

COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

--- --- --- --- --- --- ---
É manutenção 

corretiva ?

--- --- Não é objeto de análise --- --- ---

OS - Ordem de Serviço; 

SOUL MV - software de 

gestão hospitalar

Emite OS no SOUL 

MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- ---
CM - Coordenação de 

Manutenção do Hospital

Recebe OS no SOUL 

MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Inicia o serviço no 

sistema SOUL MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Encaminha a Ordem 

de Serviço 

35,2 --- --- --- --- --- Recebe OS 

20 20,5 --- --- --- --- ---
Identifica problema ou 

melhoria

5 35,2 --- --- --- --- ---
Busca a autorização 

para o início do serviço 

--- --- --- --- --- --- ---
Necessita de Material 

?

--- --- --- --- --- --- --- É item de estoque ?

--- --- --- --- --- --- ---
Processo 

Almoxarifado

--- --- --- --- --- --- --- Processo de compras
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Figura 4-12 - Proposta de melhoria – Manutenção 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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20,5 --- --- --- --- ---

Busca os 

materiais/ferramentas 

necessários e executa 

a OS

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Setor requisitante 

assina a OS 

aprovando o serviço e 

encaminha para o 

encarregado 

administrativo da EM

1 35,2 --- --- --- --- ---

Recebe e assina a OS 

para a 

verificação/aprovação 

e encaminha para a 

CM

--- --- --- --- --- --- ---

Recebe a OS, assina 

e finaliza no sistema a 

OS

--- --- --- --- --- --- ---
Objeto de Manutenção 

pode ser melhorado?

480 147 --- --- --- --- ---
Recebe o problema e 

busca uma melhoria

--- --- --- --- --- --- ---
Processo de 

Engenharia

--- --- --- --- --- --- --- Fim

30 20,5
Para evitar acidente, 

falhas e retrabalho
--- --- --- ---

Rondas rotineiras para 

gerar Manutenção 

Preventiva

20,5

Recolhe assinatura do 

documento de 

inspeção referente às 

rondas

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Gera uma ordem de 

serviço no SOUL MV

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---

Imprime a OS e 

encaminha para o 

Encarregado 

Administrativo.

--- --- --- --- --- --- --- Fim

AV

AV

AV

 

Figura 4-13 - Proposta de melhoria – Manutenção - Continuação 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

19,11 --- --- --- --- ---
Recebe Requisição de 

Material através da OS

--- --- --- --- --- --- --- Tem saldo em estoque?

19,11 --- --- --- --- ---

Entrega material ao 

requisitante e faz baixa 

no sistema de Controle

--- --- --- --- --- --- ---

É a última peça ou 

atingiu o PR (ponto de 

reposição)?

19,11 --- --- --- --- ---

Faz a lista de reposição 

de materiais e 

ferramentas

10 35,15 --- --- --- --- ---

Avalia a quantidade e 

demanda dos materiais 

e ferramentas e envia o 

pedido de orçamento 

aos fornecedores

--- --- --- --- --- --- --- Fim
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Figura 4-14 - Proposta de melhoria – Estoque 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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COMENTÁRIO AÇÃO DIRETRIZES PENDÊNCIAS TERMINOLOGIA O QUÊ?

--- --- --- --- --- --- --- Início

35,3 --- --- --- --- ---
Identifica a necessidade 

de compra

19,1
Reduzir o tempo até a 

execução do serviço

Melhorar o planejamento 

dos serviços 
---

Maior participação direta 

dos engenheiros
---

Informa ao Encarregado 

Administrativo a 

necessidade de compra

1 10 35,2 --- --- --- --- ---

Avalia a quantidade e 

demanda dos materiais 

e ferramentas e envia o 

pedido de orçamento 

aos fornecedores

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Recebe a Solicitação de 

Cotação, cota e reenvia

20 35,2 --- --- --- --- ---

Recebe as cotações e 

preenche o Mapa de 

Cotações

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- ---
Analisa o Mapa de 

Cotações

--- --- --- --- --- --- OC - Ordem de Compra OC Aprovada pela CM?

--- --- --- --- --- --- --- Vai ficar em espera ? 

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- --- Cancela OC

--- --- --- --- --- --- --- Fim

--- --- Não é objeto de análise --- --- --- --- OC em análise

10 35,2 --- --- --- --- ---
Consulta o setor 

financeiro 

10 35,2 --- --- --- --- ---

Envia a OC por email 

para fornecedor 

vencedor

10 35,2 --- --- --- --- ---
Acompanha os prazos 

com fornecedor

19,1

Evitar falhas no 

recebimento de materiais 

(receber o material 

errado)

Melhorar a eficiência na 

conferência de materiais
---

Orientar e treinar os 

almoxarifes
--- Recebe o material

--- --- --- --- --- --- --- Fim
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Figura 4-15 - Proposta de melhoria – Compras 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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Os tempos das atividades propostas como melhorias para os processos foram estimados 

e estão expostos no Quadro 10.  

 

Atividade Tempo médio (min) 

Processo de Manutenção 47 

Recebimento de ordem de serviço impressa 0 

Busca autorização para início do serviço 5 

Busca os materiais/ferramentas necessários e executa a OS 10 

Rondas rotineiras para gerar manutenção preventiva 32 

Processo de Estoque 70 

Recebe requisição de material através da OS 5 

Entrega o material ao requisitante e faz baixa no sistema de controle 5 

Fazer a lista de reposição de materiais 60 

Processo de Compras 43 

Identifica a necessidade de compra 30 

Informar ao encarregado administrativo a necessidade de compra 3 

Recebimento de material 10 

Total 160 

Quadro 10: Tempos médios estimados das atividades dos processos redesenhados 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 

 

Os tempos médios estimados das atividades dos processos redesenhados resultaram na 

redução de 11,6% do tempo total (todos os processos) gastos nas atividades. Estes tempos 

foram estimados durante a reunião JAD, com todos os seus membros. Ao integrar o software 

de gestão hospitalar à EM, permite-se excluir a atividade de impressão da OS, resultando na 

redução de custos de mão de obra e de materiais.  

Ressalta-se que estes processos estão interligados com o fim de concretizar o serviço de 

apenas uma requisição (OS), considerando que todos os processos estejam envolvidos para a 

realização da mesma. 

Com a formalização do início do serviço por meio de um e-mail ou assinatura, a 

qualidade do serviço prestado é otimizada, por assim reduzir a possibilidade de realizar 

serviços sem autorização, gerar custos por este serviço prestado e no fim não haver restituição 

financeira da OSS. 
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Ao adquirir novas ferramentas para os funcionários carregarem nas bolsas e rádios 

portáteis para melhorar a comunicação, aumenta-se a qualidade dos serviços prestados e 

estima-se que o tempo é reduzido pela metade.  

Com os registros das rondas, o fato dos funcionários buscarem algum responsável da 

área do hospital para efetuar o registro da ronda, torna a atividade um pouco mais longa, 

estima-se dois minutos a mais. Mas, ainda assim trata-se de uma melhoria a fim de evitar 

acidentes, falhas e retrabalhos (quando já foi realizada a ronda, mas pelo esquecimento e falta 

de registros, faz-se novamente).  

Quando existe uma obrigatoriedade na apresentação da OS a fim de se obter materiais 

para a realização do serviço, impede-se qualquer extravio de material nesta atividade, ou seja, 

são retirados do estoque somente os materiais necessários para a realização do serviço 

prescritos na OS. Embora não há uma variação no tempo desta atividade envolvendo o custo 

de mão de obra, uma vez que esta ação não reduz e nem aumenta o tempo da atividade de 

forma expressiva, existe sim uma restrição para a perda de material de estoque.  

Ao implementar um software sofisticado de controle de estoque permite-se um maior 

controle das perdas de materiais de estoque, devido aos extravios. Da mesma forma, a 

implementação de um sistema de biometria ocasionaria num registro preciso de dados com o 

horário e identidade do funcionário que obteve acesso ao almoxarifado. Este sistema de 

biometria se torna uma excelente ferramenta para o controle de estoque no turno da noite, 

restringindo efetivamente extravios de materiais no turno da noite, onde não existe 

almoxarifes realizando o controle de estoque. Embora não exista uma alteração significativa 

no tempo desta atividade, envolvendo os custos de mão de obra, existe uma otimização na 

qualidade do controle de estoque.  

A melhoria no controle de estoque, por meio de implementação de software de gestão 

de estoque e também a implementação de medidas que impeçam o extravio de materiais do 

estoque, corroboram para a redução da quantidade de conferições de necessidade de compras 

para recomposição do estoque. Então, ao reduzir esta quantidade de conferições, reduz-se o 

tempo total que esta atividade ocorre ao longo do mês, resultando portanto numa redução de 

custos também.  

Quando existe uma otimização da eficiência na conferência de materiais ao receber o 

material comprado, estima-se uma redução pela metade do tempo desta atividade. O 

treinamento e implementação permitem este aumento de eficiência ao evitar o recebimento de 

entregas de materiais que não correspondem com o solicitado pela EM.  
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Através de uma análise entre os processos atuais e os processos redesenhados, 

constatou-se a redução de custos em R$7,14 por OS. Este valor foi obtido considerando os 

custos de HH com os respectivos funcionários envolvidos em cada atividade. Os valores 

calculados estão apresentados no Quadro 11.  

 

Atividade 

Processo Atual 

- Tempo médio 

(min) 

Processo 

Redesenhado 

- Tempo 

médio (min) 

Custo/OS 

Processo 

Atual 

Custo/OS 

Processo 

Redesenhado 

Processo de Manutenção 56 47 R$ 20,57 R$ 17,26 

Recebimento de ordem de serviço impressa 1 0 R$ 0,59 R$ 0,00 

Busca autorização para início do serviço 5 5 R$ 2,93 R$ 2,93 

Busca os materiais/ferramentas necessários e 

executa a OS 
20 10 R$ 6,82 R$ 3,41 

Rondas rotineiras para gerar manutenção preventiva 30 32 R$ 10,24 R$ 10,92 

Processo de Estoque 70 70 R$ 22,30 R$ 22,30 

Recebe requisição de material através da OS 5 5 R$ 1,59 R$ 1,59 

Entrega o material ao requisitante e faz baixa no 

sistema de controle 
5 5 R$ 1,59 R$ 1,59 

Fazer a lista de reposição de materiais 60 60 R$ 19,11 R$ 19,11 

Processo de Compras 55 43 R$ 25,61 R$ 21,79 

Identifica a necessidade de compra 30 30 R$ 17,65 R$ 17,65 

Informar ao encarregado administrativo a 

necessidade de compra 
5 3 R$ 1,59 R$ 0,96 

Recebimento de material 20 10 R$ 6,37 R$ 3,19 

  Total: R$ 68,48 R$ 61,34 

Quadro 11: Custos das atividades dos processos atual e redesenhado 

Fonte: Elaborado pelos presentes autores (2017) 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este tópico tem por finalidade realizar uma crítica da pesquisa como um todo, 

considerando não só os resultados do estudo de caso, mas avaliando e concluindo o trabalho 

de uma maneira global. 

O objetivo maior da pesquisa, como exposto no Capítulo 1, era identificar formas de 

melhoria no setor de Prestação de Serviços, dentro do contexto de Gestão de Manutenção, 

uma área em que carece de atenção pela relevância das variáveis que compõem um EAS, 

dentre estas variáveis está indiretamente a vida humana que recebe atendimento no hospital.  

A pesquisa, em sua vertente teórica, permitiu que os autores tivessem as ferramentas e o 

conhecimento necessário para que se pudesse fazer a aplicação prática do estudo e, por sua 

vez, a vertente empírica permitiu comprovar que efetivamente é possível identificar formas de 

melhorias em processos produtivos, de forma a aprimorar o desempenho operacional do 

mesmo, gerando possibilidades de resultados positivos à organização.  

As ferramentas da qualidade permitiram estruturar, planejar, analisar, identificar e 

propor soluções para este estudo de caso na Gestão de Manutenção de uma EM em EAS. 

Assim, de fato o objetivo maior da pesquisa foi alcançado, na medida em que foi possível: 

 

I. Compreender o cenário da Gestão de Manutenção em EAS públicos, bem como os 

seus processos (manutenção, estoque e compras); 

II. Analisar o desempenho de produção ou fluxo de processos de uma empresa de 

manutenção de um hospital público do estado do Rio de Janeiro.  

III.Identificar os principais fatores ou categorias responsáveis pelas perdas de qualidade 

e econômica que ocorrem ao longo do processo, bem como as causas fundamentais 

dos fatores selecionados como mais impactantes, de forma a encontrar as raízes dos 

problemas evidenciados, usando como base para tanto a metodologia criada 

baseada na Metodologia PVA. 

IV.Por fim, propor alternativas de soluções para os problemas encontrados nas 

atividades, através da elaboração de planos de ação, que podem ser de fato 

implementadas pela empresa em questão. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE QUESTÕES 

 

Em relação às questões da pesquisa que deveriam ser respondidas ao fim do trabalho, 

pode-se afirmar que este quesito também foi bem-sucedido, uma vez que todas as respostas 

foram obtidas.   

A primeira das questões era “Como funciona a atual gestão de manutenção do 

hospital?”. Apesar de não ser possível generalizar o resultado deste estudo para todo o 

universo de Prestação de Serviços de Manutenção, foi possível traçar um mapeamento da 

Gestão de Manutenção da empresa, por meio das ferramentas da Gestão da Qualidade, 

objetivando analisar as possíveis falhas presentes.  

Outra questão levantada foi “Quais são as principais falhas, desperdícios e prejuízos 

encontrados nos processos de manutenção do hospital?”. Através da análise realizada por 

meio das ferramentas dos 5 porquês e Brainstorming, pôde-se chegar à conclusão de que 

poucas etapas dentro dos processos de manutenção, almoxarifado e compras que 

possibilitaram haver alterações para otimização. Este número muito baixo de etapas é 

explicado por conta da pequena estrutura da empresa e o número de etapas até o resultado 

final não ser complexa. 

Por fim, a última questão a ser respondida era “Quais as possíveis soluções podem ser 

definidas para que o processo seja otimizado?” e para tanto foram elaborados planos de ação 

que representam a solução para os problemas evidenciados em dada tarefa/atividade avaliada 

neste estudo. De forma que o custo envolvido, a relação HH com o custo total não obteve 

nenhuma diferença considerável. Mas, ressalta-se que alguns investimentos de melhoria 

encarecerá os processos a curto prazo, contudo a longo prazo otimizará a qualidade do serviço 

prestado e o controle do estoque.  

Considerando o exposto acima, pode-se dizer que este trabalho alcançou os objetivos 

propostos bem como respondeu às questões de pesquisa e, acima de tudo, foi efeito em sua 

análise e proposição de soluções para os problemas identificados, de forma que através de sua 

implementação possam gerar melhorias e bons resultados para a empresa estudada. Vale 

ressaltar que a metodologia utilizada, baseada na Metodologia de Análise de Valor do 

Processo (PVA – Process Value Analysis) visando o Redesenho de Processos foi bastante 

efetiva e teve papel decisivo no êxito do estudo. 
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5.3 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Por fim, como sugestão de novos estudos a serem realizados, sendo estes como 

continuidade deste trabalho ou que se relacione de alguma forma, propõe-se os seguintes: 

 

 Utilizar outras ferramentas de Análise e de Propostas de Melhoria, uma vez que neste 

caso as ferramentas utilizadas proporcionaram resultados que focaram basicamente 

em critérios qualitativos, portanto seria interessante realizar uma análise com critérios 

mais quantitativos.  

 

 Buscar estudos semelhantes para este setor, de preferência, de modo a permitir uma 

comparação entre os resultados e obter novas alternativas que possam auxiliar 

também na melhoria do desempenho da Gestão de Manutenção de um EAS. 

 

 Aplicar um estudo de caso semelhante visando otimizar a Gestão de Manutenção, mas 

agora em equipamentos, com o objetivo de analisar a qualidade dos serviços de 

manutenção prestados e assim propor as devidas melhorias. 

 

 Realizar um novo estudo após um dado período, de preferência após um ano, a fim de 

atualizar a gestão de manutenção e buscar novas melhorias para a Gestão de 

Manutenção em contexto.  
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APÊNDICE A – Exemplo de OS aplicada no EAS em estudo 
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APÊNDICE B – Exemplo de mapa de cotação em planilha Excel 
 

 

 


