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RESUMO

O  presente  trabalho  busca  aplicar  os  procedimentos  da  técnica  do  PDCA
(Planejar/Dirigir/Verificar/Agir) -  ferramenta  gerencial  que  busca  promover  os  acertos,
corrigindo  seus  pontos  prejudiciais-,  e  das  ferramentas  de  qualidade  e  gerenciamento  no
Centro  de  Distribuição  Domiciliar  (CDD)  dos  Correios,  a  fim  de  tornar  o  trabalho  dos
carteiros mais produtivos e os processos de distribuição dos objetos postais padronizados. O
fluxo lento no processo produtivo se dá pelo fato da má comunicação no setor existir a anos e
também  a  péssima  localização  entre  os  colaboradores,  ocasionando  baixo  rendimento
operacional.  Por  fim,  otimizar  o  gerenciamento  das  informações  na  organização  é  fator
preponderante  para  se  combater  custos  e  desperdícios,  buscando  a  melhoria  contínua  na
qualidade dos serviços prestados.

Palavras-Chave: PDCA; Ferramentas de Qualidade; Melhoria Contínua.

1– INTRODUÇÃO

A empresa  ECT tem sua importância por se destacar nos serviços postais, levando a
milhões de clientes à satisfação dos serviços prestados com compromisso na entrega de cartas,
telegramas e outros tipos de serviços. Mas com o crescimento das atividades neste setor, a
organização vem buscando fortalecer sua estrutura organizacional com o apoio de tecnologias
de qualidades e de seus colaboradores, no intuito de continuar sendo uma empresa pública
brasileira  que atenda a  demanda do seu público-alvo,  o  qual  tem os  Correios  como uma
organização de respeito e tradição.

Nesse contexto,  o  desenvolvimento  desse  trabalho foi  motivado pelo  interesse  em
aplicar as técnicas da ferramenta de gestão PDCA, juntamente com ferramentas de qualidade,
de modo a tornar mais eficiente e produtivo os serviços prestados pelos Correios aos seus
clientes,  e  consequentemente  a  redução  de  custos  e  despesas,  ocasionando  melhores
resultados econômicos.

O assunto tornou-se tão indispensável devido ao avanço tecnológico e da globalização
da  economia  mundial,  que  fez  com  que  as  empresas  buscassem  uma  modernização
trabalhando permanente na busca de melhores resultados a fim de competirem de igual para
igual com os concorrentes na sobrevivência do mercado. Para que as melhorias ocorram, é
essencial que os processos internos se desenvolvam. Ter um melhor planejamento das ações,
um  gerenciamento  mais  adequado  e  efetivo  por  parte  dos  gestores,  tarefas  mais  bem
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equalizadas e um controle mais rigoroso, contribuiu para que os processos se tornem mais
ágeis  e  com custos  menores.  Meio  as  inúmeras  estratégicas  utilizadas  pela  organização,
demanda  a  competitividade  e  constatam-se  práticas  propostas  de  melhoria  contínua  nos
processos produtivos e administrativos (Tanaka, et tal., 2009).

Diante  de  todo  este  contexto,  o  objetivo  principal  deste  relatório  foi  o  de  buscar
descrever e aplicar as técnicas gerenciais do PDCA no Centro de Distribuição Domiciliar dos
Correios (CDD) levando a melhoria dos processos internos e da otimização dos recursos.

Desta  maneira,  o  intuito  é  de  proporcionar  uma  maior  relevância  no  processo  de
implantação de uma melhoria  contínua da qualidade de modo que os  métodos se tornem
padronizados  e  possam  manter  a  sustentabilidade,  podendo  oferecer  ao  mesmo  tempo,
condições dignas para o cumprimento das funções para que  os gestores e responsáveis pelos
programas implantados possam trabalhar em conjunto com a área operacional.

2 – APRESENTAÇÃO DO CASO

A Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  é  uma empresa Pública  de  Direito
Privado vinculada ao Ministério da Ciência,  Tecnologia,  Inovação e Comunicações criada
pelo Decreto-Lei nº  509, de 20/03/1969, com sede em Brasília-DF. Tendo sua origem no
Brasil a partir do dia 25 de janeiro de 1663, a instituição atua em 5.570 cidades brasileiras e
conta  com o  apoio  de  mais  de  100(cem)  mil  colaboradores.  Dados  obtidos  no  relatório
empresarial e social da ECT 2016.

A unidade escolhida para a realização dessa pesquisa é um Centro de Distribuição
Domiciliar (CDD), que é responsável pela entrega de cartas, telegramas, Sedex e encomendas
as quais são realizadas pelos agentes de correios (carteiros). Esta unidade está localizada no
bairro  de  São  Cristovão,  zona  norte  do  Rio  de  Janeiro,  e  comporta  45  funcionários
distribuídos  em  vários  cargos,  tais  como:  gerente  de  operações,  supervisores,  carteiros,
operadores de triagem e transbordo (OTT) e jovens aprendizes.

O fluxo de trabalho no CDD ocorre da seguinte forma:
1 – Captação de carga
2 – Triagem por distrito
3 – Triagem por logradouro
4 – Entrega de objeto

A dinâmica do serviço no CDD começa quando as cargas dos objetos postais chegam à
empresa. Nesse momento todo volume é descarregado e levado para o local determinado, a
fim de que seja feita a triagem, os objetos registrados tais como cartas registradas, telegramas,
sedex  e  pac,  são  separados  dos  objetos  simples  como  cartas  simples,  jornais,  boletos,
impressos e outras modalidades de cartas.

Cumprida a etapa anterior, dá-se início ao processo de separação das correspondências
por distrito (TD). Cabe ressaltar que esta é a primeira tarefa a ser feita por grande parte dos
carteiros, pois os objetos simples já se encontram na posição adequada para essa etapa.

A próxima  fase  é  a  triagem por  logradouro,  nela  os  carteiros  separam os  objetos
postais por, ruas. Os carteiros devem realizar esta etapa com base na seguinte orientação:

Essa separação é feita por um carteiro efetivo, de modo individual já que foi feito o
recolhimento dos objetos simples, nesse momento há uma supervisão por encarregados, que
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se preocupam com o andamento da tarefa, corrigindo eventual perda de tempo. (ECT, 2006,
p.20).

Depois de finalizado a triagem por logradouros, inicia-se o processo de ordenamento,
que  é  feito  pelos  carteiros  na  sua  mesa,  onde  será  arrumado  de  forma  ordenada  as
correspondências que serão entregues nesse dia, seguindo o padrão de itinerário do boletim
interno. (ECT, 2016, p.22).

A atividade fim deste CDD são as entregas dos objetos postais em domicílios, lojas,
indústrias e outros estabelecimentos, desde que contenha o código de endereçamento postal
(CEP).

Observou-se  que  fluxo  de  trabalho  inadequado  com  os  profissionais  do  setor  de
triagem,  expande o tempo de  entrega  dos  objetos  postais  elevando o  percentual  de  erros
ocasionando  assim,  o  descontentamento  por  parte  dos  clientes  e  consequentemente  a
diminuição no volume de encomendas. Sendo assim, os erros encontrados abrem espaços para
que empresas privadas ingressem neste segmento do mercado e passem a conquistar boa parte
dele.

No decorrer desse relatório apresentaremos algumas proposições que possam servir de
apoio  para  alcançar  resultados  positivos  na  obtenção  da  melhoria  contínua  dos  serviços
prestados pelos Correios. A ferramenta de gestão que será utilizada neste relatório técnico e
que  tem como  propósito  a  equalização  dos  procedimentos  será  o  Ciclo  PDCA,  também
conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming.

Com o aumento da competitividade no mundo globalizado e a crise econômica dos
últimos anos, a empresa dos Correios se viu obrigado a melhorar a qualidade de sua gestão de
pessoas,  principalmente da gestão do capital,  pois os resultados não vem se apresentando
satisfatórios.

O  quadro  a  seguir  demonstra  no  quadriênio  de  2013  a  2016  as
manifestações/reclamações dos clientes.

Quadro 1: Manifestação/Reclamação de clientes
Manifestação/
Reclamação de

clientes

2013 2014 2015 2016
Quant. % Quant. % Quant. % Quant.

Crítica 27.694 0,55% 132.313 1,60% 224.831 1,65% 239.117

Denúncia 21.682 0,43% 23.522 0,28% 12.062 0,09% 9.577

Dúvida 278.722 5,56% 601.103 7,26% 477.035 3,51% 324.060

Elogio 7.644 0,15% 8.062 0,10% 6.603 0,05% 5.466

Outros 3.484 0,07% 2.133 0,03% 0,00% 6.079

Reclamação
Genérica

270.148 5,39% 138.655 1,67% 8.612 0,06% 4.689

Reclamação
Objeto Postado
Internacional

127.585 2,55% 324.248 3,92% 266.971 1,96% 165.197

Reclamação Objeto 
Postado

4.259.57
8

84,98% 7.015.413 84,73% 12.570.34
2

92,39% 14.535.901
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Nacional

Solicitação de visita 
ou Atendimento 
comercial

758 0,02% 15.909 0,19% 22.994 0,17% 25.901

Sugestão 15.111 0,30% 18.798 0,23% 15.698 0,12% 13.058

Total Geral 5.012.40
6

100% 8.280.156 100% 13.605.14
8

100% 15.329.045

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2016 dos Correios

Sobre  o  registro  de  manifestações,  é  perceptível  que  o  maior  percentual  das
reclamações está relacionado com os objetos postados. O sistema fale conosco registrou no
ano  de  2013,  5.012.406  de  reclamações  e  no  ano  de  2016,  15.329.045  de  reclamações,
acarretando um crescimento de 205%, o que demonstra a insatisfação por parte dos clientes.

A implementação  da  melhoria  contínua  e  a  busca  por  melhor  qualidade  e  maior
produtividade tem sido o foco na gestão de processos nas empresas,  pois dessa forma se
obtêm diferencial competitivo no mercado.

 Foram  apresentadas  técnicas  administrativas  relacionadas  ao  PDCA,  de  modo  a
melhorar  continuamente  as  atividades  no  Centro  de Distribuição  Domiciliar  dos  Correios
(CDD).

As vantagens provenientes da implementação de um sistema de qualidade são diversas
e  proporciona  desenvolvimento  nos  processos  de  modo  a  permitir  que  os  clientes  tanto
internos quanto externos percebam as melhorias.

Neste cenário, o gerenciamento de processos passa a tornar possível o planejamento e
o acompanhamento de maneira eficiente, mensurando as variações produzidas no processo,
criando  oportunidades  de  remoção  das  imperfeições.  Gráficos  de  controle  dos  processos
notadamente são sugeridos, permitindo que que seja feita comparação entre causas especiais e
causas  comuns,  aquelas  mencionadas,  são  distribuídas  a  indivíduos  ou  máquinas,  e  as
comuns, com a incumbência de gerenciar incorreções (falhas e defeitos) que foram geradas.
(Meegen 2002, p. 16).

3. REVISÃO LITERÁRIA

A partir deste tópico tão importante para o desenvolvimento deste relatório se faz
necessário pontuar acerca de alguns subtópicos, apresentados a seguir:

No primeiro subtópico tratará sobre o ciclo PDCA, a necessidade do gerenciamento
de  processos,  seguido  das  medidas  de  desempenho  e  por  fim,  a  padronização  dos
processos.

3.1 – A Importância do Ciclo PDCA em Busca da Melhoria Contínua

Conforme  os  itens  apresentados,  o  Ciclo  PDCA é  de  suma  importância  para  a
contribuição  desse  relatório,  devido  a  necessidade  de  se  aplicar  técnicas  de  (  Planejar,
Executar, Verificar e  Agir), com a finalidade de melhorar e consequentemente conseguir  um
bom desempenho na qualidade trabalho dos colaboradores do CDD.
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Segundo Imai (1994, p.55), esse método, o Ciclo PDCA, que foi iniciado para realizar
melhoria e a garantia benéfica se perpetuará na sua permanência.  Ainda ressalta, que este
ciclo  antes  de  sua  implementação,  padrões  devem ser  atuais  e  estabelecidos  tornando-se
fundamentais.

 Marsall Junior (2003) descreve o PDCA como:

O ciclo PDCA é um método gerencial para a promoção da melhoria contínua
e  reflete,  em  suas  quatro  fases,  a  base  da  filosofia  do  melhoramento
contínuo.  Praticando-se  de  forma  cíclica  e  ininterrupta,  acaba-se  por
promover a melhoria contínua e sistemática na organização, consolidando a
padronização das práticas. (Marsall Junior et al. 2003, p.78).

Além disso, Marshall et al (2003) apresenta como são definidos os estágios do Ciclo PDCA,
seguindo assim:

Primeiro estágio: Plan (Planejamento) - Neste estágio as metas e os objetivos são
definidos  com  o  intuito  de  se  alcançar  resultados  positivos.  Estes  propósitos  devem  ser
desdobrados do plano estratégico e precisam ser detalhado em diferentes planos que simulam
situações  em que o  cliente  se  encontra,  produtos  de  acordo com seu padrão  e  meios  ou
funções.

Segundo  estágio: Do (Execução)  –  Este  através  de  treinamentos  oferecidos  aos
colaboradores  tem  por  objetivo  a  prática  dessa  preparação,  que  procura  viabilizar  o
cumprimento dos procedimentos aplicados no estágio anterior.

Terceiro estágio: Chek (Verificação) – Estágio, no qual é feita uma verificação do que
se planejou por meio de metas prescritas e dos frutos conquistados.

Quarto estágio: Act (Ação) – Neste último estágio, duas opções são oferecidas para
que sejam seguidas. A primeira baseia-se em diagnosticar qual é a causa ou raiz do problema,
bem como intuito de evitar a duplicação dos resultados indesejados, sobretudo, se não forem
atingidas  as  metas  planejadas  anteriormente.  A segunda  escolha  tem  como  referência  o
desenho do que foi apresentado anteriormente, só que tem um diferencial,  se conseguiram
atingir as metas estabelecidas.

Segundo Campos (2004), no momento da aplicação da ferramenta PDCA, observa-se
a necessidade de solucionar problemas e alcançar metas, assim passando por várias etapas, do
tipo: definição do problema, análise do fenômeno e do processo, estabelecimento do plano de
ação, verificação, padronização e conclusão. Por isso que o uso de ferramentas tornam-se
primordiais, em consonância com óbice e seu tipo.

3.2 -  A Relevância do Gerenciamento de Processos

                        Nesse tópico apresentado e relevante para o desenvolvimento deste relatório o
Gerenciamento  de  Processos  procura  nos  auxiliar  a  entender  as  restrições  dos  modelos
estruturais de gerenciamento tradicionais das empresas tornou-se indispensável sob o olhar
desse  processo,  de  modo  que  as  empresas  passem a  operar  de  maneira  mais  eficiente  e
competitiva no atual cenário.

Neste  contexto,  Harrington(1997)  apud Hansen  (1998) a  partir  da  verificação
encontradas que trazem limitações e com o intuito de excluí-las, esses autores preconizam
uma maneira de se trabalhar, que é o  “Aperfeiçoamento dos Processos Empresariais- APE” o
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qual representa uma certa sistemática que serve para dar suporte na obtenção dos recursos
institucionais  das  empresas.  Neste  conceito,  Hansen (1996)  consiste  que  a  organização é
composta de procedimentos que são operados concomitantemente, por meio de acúmulo de
valor,  como  por  exemplo,  a  matéria-prima  que  recebe  (entrada)  de  um  fornecedor  cuja
característica transforma em um produto final (saída) para ser destinado ao cliente.

Harrington  1997  apud  Hansen  (1996)  esclarecem  melhor  em  relação  aos  processos,
definindo os principais atributos dos aspectos abaixo:

 Fluxo: são usados artifícios com objetivo de fazer com que a saída seja transformada
em entrada.

 Eficácia: atingir a satisfação do cliente de modo proativo, medindo suas expectativas,
ou executar as coisas que foram deliberadas.

 Eficiência: para gerar saídas, os recursos disponíveis (materiais, pessoal, tempo, etc.)
tem que ser levado em consideração por um grau de aproveitamento.

 Tempo do Ciclo: precisa de tempo para transformar entrada em saída e, assim, tendo
tempo de obter um produto acabado, transformando a matéria-prima em produto final;

 Custos: despesa gerada pelo modo de preparar a transformação.

                  Acerca dos elementos que fazem parte do processo, nos quais possíveis danos
encontram-se assim denominados:

 Processamento
 As Entradas e Saídas
 Os Fornecedores e Clientes
 Recursos

                Neste contexto, observa-se que para a gestão da empresa ocorra de maneira
satisfatória, é necessário mensurar que os esforços aplicados agregam melhorias. Para isso,
a necessidade de criar um método de medir o desempenho com absoluta confiança.

3.3- Medidas de Desempenho Possibilitando uma Melhor Comunicação

Segundo Hronec (1994), as medidas de desempenho são primordiais para a vida de
uma organização. Elas dimensionam o modo como as atividades devem ser desenvolvidas,
de  modo  a  atingirem  os  objetivos  traçados,  informando  as  pessoas  como  está  o
desempenho da empresa em relação a esses objetivos.

Nesse  sentido,  entende-se  que  essas  medidas  de  desempenho  possibilitam uma
melhor comunicação com toda a empresa. Os níveis estratégicos, táticos e operacionais se
comunicam entre si de forma clara e objetiva a fim de obter  melhores resultados.

Para Hronec (1994), o dimensionamento é fundamental, ou seja, componente de
grande importância no processo de medição, pois na hora de medir alguma coisa precisa-
se  fazer  determinadas  dimensões,  valores  ou  capacidades,  de  modo  que  transmita
confiança e regularidade.  O autor ainda destaca os seguintes benefícios:
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           1- Satisfação dos Clientes – quando os critérios de performance retratam de forma
autêntica  as  metas,  permitem  a  direção  dos  esforços  na  missão  com  o  maior  grau  de
relevância, fazendo com que os clientes se sintam satisfeitos.
             2- Monitoramento do Progresso – os critérios de performance fazem com que haja
melhoria no processo tornando-se possível, assim como na melhoria contínua.
           3- Benchmarking de Processo e Atividades – os critérios de performance proporcionam
fornecendo  informações  primordiais  para  que  se  possa  evidenciar  os  acontecimentos  em
relação aos melhores processos permitindo comparações entre organizações.
           4- Geração de Mudanças – os critérios justos de performance, quando rompe e evita
barreiras, ajudam as organizações a mudar com sucesso.

           A partir da mensuração dos principais aspectos relacionados a medição de desempenho,
é preciso conhecer quais são os reais interesses e necessidades dos clientes. Os parâmetros
estabelecidos devem mensurar os padrões de que concerne a qualidade do produto ou serviço.

Muller (2003) ressalta  que para a  organização em curto,  médio e  longo prazos
conseguir êxito, não é só estabelecer perfeitamente o negócio, a missão, os valores e a
visão, medidas devem ser implementadas e traçadas estrategicamente. Ademais, perguntas
são importantes e necessárias para se obter respostas rápidas, como essas:

 As metas que a organização estabeleceu estão sendo alcançadas?
 A organização permanece no seu foco pautado pela visão?
 Sua missão está sendo cumprida?
 Todos  os  colaboradores  encontram-se  informados  e  participando  do  plano

organizacional estratégico?

Corroborando  Rummler  e  Branche  (1994)  argumentam sobre  a  relevância  de  ter  um
método que mensure a performance, demonstrando como ausência de uma forma de mensurá-
la influencia negativamente ao comportamento global das entidades. Ademais, eles apontam o
impacto desfavorável  acerca da atitude das entidades ultrapassa os níveis organizacionais,
afetando  significativamente  contrário  ao  comportamento  das  pessoas.  Os  argumentos  se
firmam no fato de que o ser humano busca de maneira constante parâmetros para legitimar
seu comportamento.

3.4- Estabelecendo a Padronização nos Processos

              Segundo Campos (1992), gerenciar quer dizer determinar padrões que não foram
usados, modificando os que já existem ou executar os atuais padrões, complementando que a
essência do gerenciamento é a padronização.

Conforme Liker (2005) o primeiro a aplicar o uso da padronização na empresa em
grande escala de produção foi Henry Ford.   Ele tinha conhecimento visionário acerca da
padronização e fazia disso referência para inovar.

 Segundo Liker (2005), a partir do momento que foi alterado o modo de fabricação
pela maneira de padronizar a produção que nessa época predominava a produção em massa
tornando- se cada vez mais território de estudo e aprimorando com o passar do tempo, haja
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vista que o precursor da padronização foi Frederick Taylor nas organizações automotivas com
seu estudo de tempos e métodos na área da Administração Científica.   

Para Campos (2004), padronizar quer dizer reunião de indivíduos comprometidos na
atividade  discutindo  acerca  de  proposição  que  venha  encontrar  solução  na  obtenção  de
resultados  positivos,  analisando  e  melhorando  a  maneira  que  os  empregados  estão
desempenhando o processo o padrão estabelecido buscará treinar os envolvidos para corrigir
possíveis falhas, essa é um dos objetivos da aplicação de padronização.

Para Mello (2011), executar as tarefas que foram sinalizadas deverá ser sempre do
mesmo  jeito,  com  a  finalidade  de  obter  resultados  idênticos.  Para  ele,  os  processos  e
procedimentos organizacionais  são definidos pelo método,  mantendo a qualidade em seus
pontos  de  vista.  Ele  acrescenta  da  dificuldade  de  falar  sobre  a  qualidade  sem  que  a
padronização não esteja envolvida nesse processo. Já que não foi estabelecido um padrão para
criar produtos e/ou serviços, a melhoria deles torna- se impossível.

A padronização  na  parte  interna  da  organização  não  significa  anotar  os  modos
padronizados, mas ter a certeza de que eles estão seguindo a maneira correta que foi colocada,
para conseguir diminuir, ou seja, minimizar possível erro, em busca de alcançar resultados
viáveis  ademais,  auxilia  no  treinamento  pessoal,  tornando  o  desenvolvimento  e  o
conhecimento  mais  simples  para  as  pessoas  executam  suas  atividades  (Barros,  Bonatini,
2015).

Neste sentido, Campos (1999) complementa caso a empresa mantenha a padronização
na  parte  interna  da  organização  ela  conseguirá  melhorias,  como:  qualidade,  custo,
cumprimento de prazos, segurança, discutindo e criando um hábito de diálogos nas pessoas
envolvidas sobre a padronização que está em curso, e que haja comprometimento por parte
delas. Porém, esse método deve ser mantido dentro da organização. Sobre as palavras citadas
do autor acima, anos atrás, as empresas em relação a padronização, não se preocupavam no
treinamento de seus funcionários, com o objetivo de manter o controle dos processos com
maior  retidão.  Várias  empresas  se  instalam no  mercado  com pouca  ou  até  mesmo  sem
nenhuma visão de melhoria estratégica através da otimização dos recursos. Desse modo, os
processos tendem a ter maiores dificuldades para alcançar a competitividade. A padronização
possibilita uma visão mais ampla da empresa e contribui para que os setores trabalhem de
maneira independente, visando sempre o bom e contínuo desempenho.

Conforme Mello (2011),  visando a implementação da padronização, é fundamental
acrescentar  que  a  avaliação  dos  modos  que  foram  estabelecidos,  é  necessário  também
envolve-la,  ou seja,  implementar  um sistema que vise a  padronização no intuito  de criar,
disseminar,  treinar  e  avaliar  a  utilização  dos  padrões  e  os  resultados,  mantendo
constantemente sua aplicação.
                De acordo com Mello (2011), no dia a dia de uma empresa vários funcionários
executam a mesma tarefa. Desse modo, o resultado não pode depender apenas das habilidades
das  pessoas,  em  que  os  modelos  para  obtenção  dos  resultados  desejados  não  estejam
estabelecidas evidentemente.

Do  ponto  de  vista  RITZMAN;  KRAJEWSKY  (2004),  o  nível  de  repetitividade
influencia  de  forma  direta  esse  processo  a  padronização,  já  que  o  trabalho  padronizado
contribui com o crescimento produtivo dos colaboradores, com o serviço repetitivo onde eles
aprendem  a  desenvolver  suas  tarefas  de  modo  mais  rápido.  Desse  modo,  ele  ajuda  na
obtenção dos objetivos produtivos alcançados e a redução de estoque dos sistemas.
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               MORGAN (2002) ressalta que cuidados devem ser tomados no sentido de que as
empresas possam não corresponder com o método de padronização, fazendo com que não
obtenha  vantagem  satisfatória  pela  organização,  em  razão  do  pouco  incentivo  dos
funcionários que realizam as tarefas, os quais passam a não desenvolver suas habilidades
tornando-os muitas vezes insatisfeitos com seu trabalho e prejuízos podem ocorrer, do
tipo: absenteísmo, desobediência, greves e falta de comprometimento, não seguir o padrão
estabelecidos dentre outros mais.

4. PLANO DE AÇÃO

Exposto toda a argumentação do órgão este trabalho visa resolver a seguinte questão:
Como melhorar os processos, a padronização e o gerenciamento das operações utilizando a
ferramenta 5W2H, a fim de se obter maior produtividade e competitividade? Esta que é um
instrumento  de  característica  administrativa  que  consegue  facilitar  a  vida  dos
gestores/responsáveis pela sua realização na organização. Ao fazer uso da 5W2H, o gestor
consegue  organizar  amplamente  a  sua  administração,  uma  vez  que  a  ferramenta  tem  a
finalidade  de  anotar  de  forma  organizada  e  planejada  o  modo  que  as  atividades  serão
executadas, através de perguntas acerca de “o que fazer, por que, quem, onde, quando,como,
quanto custará”,

Nesse sentido, sugere-se a implementação de um plano de ação que vai nos auxiliar a
planejar as tarefas para que consigamos atingir sucesso no processo. A ferramenta usada é a
5W2H, propriamente dita.
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AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (5w2h)

Fonte Elaborado pelo autor:

Após essa apresentação das atividades propostas do Plano de Ação, um aspecto relevante em relação ao gerenciamento dos processos é o
objetivo da empresa em se manter competitiva no mercado, para isso é fundamental que haja a implementação do processo de padronização e

What/O que fazer? Who/Quem  fará
isso?

Where/Onde
fazer?

Why/Porquê? When/Quando
fazer?

How/Como
fazer?

How
Much/Quanto

custa?
 Definir os objetivos
estabelecendo 
processos 
padronizados;
 Definir os 
procedimentos e 
padrões operacionais 
para a unidade.
 Organizar equipes 
de suporte e de 
gestores engajados e 
comprometidos;
 Implementar 
medidas adequadas 
de avaliação de 
desempenho.

 O gerente da 
unidade

 O gestor junto 
com sua 
equipe deverá 
fazer testes 
antes de sua 
implementaçã
o, seguindo 
um 
monitorament
o das 
atividades e 
tarefas de 
maneira 
cíclica e 
recorrente de 
modo a 
identificar 
possíveis 
falhas nesse 
momento.

No Centro de 
Distribuição 
Domiciliar.

Depois dos testes 
feitos e ajustadas 
as melhorias 
cabíveis, sugere-
se   que sejam 
implementadas 
em todas unidade 
de distribuição.

Para implementar 
melhorias na 
distribuição 
padronizados de 
objetos postais pelos 
carteiros, afim de 
combater os gastos 
desnecessários e 
contribuir para a 
melhora do 
desempenho 
operacional.

Estando aprovada 
e apto para 
implementação, 
para a 
aplicabilidade do 
sistema. A 
estimativa seja de 
aproximadamente
120 dias parta o 
início do 
processo.

 Implementar e 
executar 
treinamento da 
leitura do 
Manual de 
Processo 
Produtivo 
inseridos os 
procedimentos 
padronizados 
para o CDD 
nas rotinas 
operacionais 
para cada setor 
a fim de reduzir
o tempo de 
execução das 
tarefas e o 
desperdício de 
insumos.

 Programando e 
oferecendo 
treinamento 
contínuo a 
todos os 
funcionários do
setor.

Em relação ao custo, 
um valor de 
R$3.000,00 para placas
sinalizadoras, 
panfletos/folders e 
pesquisas de satisfação,
Acredita-se que seja 
suficiente, partindo do 
principio de que a 
maioria das ações são 
comportamentais.



também o gerenciamento dos processos do PDCA de melhorias, responsável por conseguir a melhoria contínua dos resultados através da adoção
de medidas corretivas.

5. CONCLUSÃO

Este Relatório Técnico procurou-se apresentar propostas que motivam-se o interesse de levantar e avaliar alternativas para tornar as
atividades do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) padronizadas, a fim de potencializar a qualidade do serviço prestado.

A ferramenta de gestão da qualidade adotada foi o Ciclo PDCA. Acredita-se que para o problema apresentado, ela é extremamente viável
e  eficiente, proporcionando  maior  integração  por  parte  dos  funcionários  do  CDD  em  virtude  da  redução  de  erros  operacionais  e
consequentemente o aumento da produtividade e da confiabilidade dos processos. Além disso, será possível elevar a satisfação dos clientes
devido a maior rapidez no atendimento e na entrega de produtos e serviços.

O futuro almejado por qualquer empresa é uma organização eficiente, flexível, com baixo custo, com nenhum desperdício de material e
mão de obra, para que desta forma se mantenha um equilíbrio econômico-financeiro adequado de modo a permanecer competitiva no mercado
com preços atrativos para os clientes e serviços de qualidade.

Todavia,  para que isso ocorra, é preciso o envolvimento de todos os funcionários. A obtenção da excelência no gerenciamento dos
processos, contribui para uma implementação da padronização de maneira mais eficiente.

Portanto, acreditamos que a conclusão deste relatório é importante devido as atividades apresentadas que propõe meios de melhorias  no
eventual processo a ser implementado. Espera-se que com a implementação dessas medidas ocorram melhorias consideráveis para a empresa.

Diante do que foi exposto nesse trabalho, além das sugestões propostas no plano de ação, a elaboração de um estudo mais detalhado sobre
as falhas em todas as etapas do processo; captação de carga, triagem por distrito, triagem por logradouro e entrega do objeto; se faz necessário,
para que se consiga mensurar as reais necessidades dos clientes de modo a se atingir o aumento da satisfação e a elevação qualidade dos serviços.
          Cabe ressaltar, a importância que esse texto representa tanto para a implementação das proposições; ciclo do PDCA, Relevância do
Gerenciamento de Processo, Medidas de Desempenho possibilitando uma melhor comunicação e Estabelecendo a Padronização nos Processos,
etc.; quanto para o CDD. Vale também lembrar da importância para o tema, que serve de estudo acadêmico e, ou para outros fins que seja para o
desenvolvimento da educação e neste sentido, contribuir na medida do possível com a melhoria do atendimento alcançando resultados positivos
na melhoria contínua dos serviços internos e externos, correspondendo com  as expectativas da população e dos colaboradores que buscam um
serviço público e de qualidade.
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