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RESUMO
A busca das grandes empresas por enquadrar-se aos avanços tecnológicos que vêm
surgindo e métodos de gestão eficazes para as suas atividades vem sendo impulsionada pelo
cenário de competitividade do mercado atual. As tecnologias de ponta estão cada vez mais
sendo inseridas nas atividades e processos das organizações com o intuito de aprimorar todos
os serviços que são prestados aos clientes. Com o intuito de otimizar os processos existentes
em uma empresa de TI e Telecomunicações e diminuir o tempo de entrega dos serviços, além
aumentar a produtividade e gerar satisfação ao cliente, são utilizadas ferramentas inovadoras e
técnicas gerenciais, como Serviço 4.0. O objetivo deste trabalho é analisar como as
ferramentas criadas a partir do Serviço 4.0 podem influenciar no gerenciamento das atividades
de uma empresa de TI e Telecomunicações. A estratégia metodológica constituiu-se em
revisão da literatura e um estudo de caso, onde foram implementadas duas novas ferramentas
com o propósito de auxiliar nas atividades do dia a dia. Através da análise dessas duas
ferramentas são apresentados todos os resultados recorrentes a utilização e aceitação de ambas
pelos usuários. Conclui-se que o Serviço 4.0, atrelado e partindo do princípio do Lean Service
pode contribuir para satisfação dos seus colaboradores e consequentemente o aumento da
produtividade, além de agilizar o gerenciamento das atividades.
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação. Lean. Serviço 4.0.

ABSTRACT
The search of big companies to fit in with the technological advances that have been
emerging and effective management methods for their activities has been pushed by the
current market competitiveness scenario. The latest technologies are increasingly being
inserted in the activities and processes of organizations with the intention to improve all the
services that are provided to customers. In order to optimize the existing processes in an IT
and Telecommunications company and reduce the time of the delivery services, besides
increasing productivity and generating customer satisfaction, innovative tools and
management techniques are used, such as Service 4.0. The objective of this monograph is to
analyze how the tools created from the Service 4.0 can influence the management of the
activities in an IT and Telecommunications company. The methodological strategy consisted
of a literature review and a case study, where two new tools were implemented with the
purpose of assisting in day-to-day activities. Through the analysis of these two tools, all
recurrent results are presented and the use and acceptance of both by users. It is concluded
that the Service 4.0, coupled with and based on the principle of Lean Service, can contribute
to the satisfaction of the employees and consequently the increase in productivity, in addition
to speeding up the management of activities.
Keywords: Information Technology. Lean. Service 4.0.
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1.

INTRODUÇÃO
A busca por um processo produtivo eficaz e eficiente que agregue valor aos produtos e

serviços oferecidos aos clientes tornou-se uma das principais metas das empresas
contemporâneas. O atual cenário extremamente competitivo vem apresentando aspectos e
prioridades das quais as organizações anteriormente não se preocupavam, e que agora
demandam uma rápida adaptação em relação ao mercado no qual estão inseridas.
As constantes mudanças e exigências do mercado ocorrem desde quando a sociedade
começou a se desenvolver, demandando assim diferentes e inovadores métodos produtivos
responsáveis por trazer benefícios como um todo, tanto para os indivíduos quanto as
organizações.
As mudanças disruptivas dos processos produtivos deram início na chamada primeira
revolução industrial, no século XVIII, que foi marcada pela transição de métodos de produção
artesanais para processos de produção mecanizados. Posteriormente, do final do século XIX
até meados do século XX, surgiram as primeiras linhas de produção que permitiam a
produção em massa e a baixo custos.
Logo após, entre as décadas 1950 e 1970, o mercado passou pela terceira revolução
Industrial, uma época marcada pela revolução digital, contando com um alto índice de uso dos
computadores, auxiliando na automação e robotização em linhas de produção. E por fim, no
início do século XXI, a sociedade passou a fazer parte da quarta revolução industrial, onde
através do desenvolvimento e potencialização da Internet, tornou-se possível alavancar a
produtividade industrial, reduzir os custos de produção e fornecer soluções eficazes para
atender às solicitações dos clientes (SCHWAB, 2019).
A quarta revolução industrial, também denominada de Indústria 4.0, tem promovido a
integração de sistemas ciberfísicos, fundindo o real com o virtual e conectando sistemas
digitais, físicos e biológicos, possibilitando a produção personalizada em massa (SCHWAB,
2016). Observa-se na Figura 1, como a Revolução Industrial foi se transformando ao longo do
tempo e se adaptando de acordo com o surgimento de novas tecnologias e filosofias de gestão.
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Figura 1 - Revolução Industrial. Fonte: F. M. Menezes, 2015

Esta revolução vai muito além das tecnologias inovadoras nela empregadas e do
mercado de trabalho industrial. Um dos seus grandes trunfos que contribuirão para a
diferenciação das empresas no mundo dos negócios é a gestão de seus conhecimentos e a
capacitação de seus trabalhadores para esta nova fase dos processos produtivos (SCHWAB,
2016).
Em paralelo às fases da revolução industrial, outro tipo de filosofia ganhou muita força
dentro das empresas, o Lean. Um tipo de abordagem centrada no cliente, responsável por
buscar e eliminar os problemas da parte de operações voltados ao negócio. Também focado
em assegurar os níveis impostos pelo cliente de qualidade, preço e entrega, maximizando as
vantagens competitivas (TAVARES, 2014).
O crescente aumento da concorrência a nível global tem levado as empresas a adaptarem
novas filosofias de gestão e abordagens que lhes permitam obter ganhos competitivos junto
dos seus concorrentes, sendo o Lean uma de entre as mais procuradas (SHAH E WARD,
2003).
Os ganhos em termos de desempenho assumem grande importância no mundo
empresarial moderno, e a procura por aumentos de produtividade, melhorias na qualidade e
reduções de custo são apenas alguns dos exemplos da influência do sistema de produção Lean
nas empresas. Assim, e cada vez mais, o conceito de produção baseado em práticas e técnicas
Lean tem-se destacado nos últimos anos, sendo o centro das atenções, tanto na literatura como
na prática, podendo-se mesmo afirmar, que a sua importância é tanta, que há autores que

15

defendem ser uma das estratégias dominantes da organização de sistemas de produção
(MACHADO E PEREIRA, 2008).
No entanto, as organizações do setor de serviços se encontram em uma situação crítica
de equilíbrio entre as demandas dos clientes, dificuldade em manter a qualidade dos serviços
prestados e pressionadas pelas requisições gerenciais por redução de custos, principalmente,
nos aspectos operacionais (PIERCY, RICH, 2009.A KUMAR ET AL., 2013). Para as
organizações de serviços permanecerem competitivas, a melhoria continua, produtividade e a
qualidade devem fazer parte da estratégia e da cultura organizacional (FITZMMONS;
FITZSIMMONS, 2014).
O Lean Service é um sistema de operações de serviços padronizável, constituído
apenas por atividades que geram valor para o cliente, com foco nos intangíveis explícitos e
visando

atender

às

suas

expectativas

de

qualidade

e

preço

(NASCIMENTO;

FRANCISCHINI, 2004).
Devido ao fato do mercado e dos consumidores estarem cada vez mais exigentes,
otimizar a prestação de serviços é uma atitude essencial. Essa necessidade surgiu com a
finalidade de evitar perdas e corresponder à essa exigência, visto que já exista o contato com
novos tipos de tecnologia.
Uma das principais mudanças, por exemplo, é a utilização de papel para o registro das
informações, uma vez que existem diversas plataformas em nuvem que são responsáveis por
salvar todos os dados com mais precisão e segurança.
Partindo do ponto de vista conceitual, os objetivos são semelhantes ao da Indústria 4.0,
porém, as mudanças encontram-se nas operações, todas elas incorporando automações, robôs
e inteligência artificial à realidade das empresas.
Portanto, visando à expansão do conhecimento sobre a aplicação do Serviço 4.0 e do
Lean Service, especificamente na área de serviços de TI e Telecomunicações, o trabalho tem
por finalidade oferecer uma análise da utilização dessas ferramentas e possíveis oportunidades
de melhoria a partir de sua adoção em empresas que pertencem ao setor de serviços.
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1.1

Definição do problema
O atual cenário do mercado faz com que as empresas procurem se capacitar para lidar

com situações complexas mantendo um alto nível de desempenho, como por exemplo, através
do dinamismo e da flexibilização. Torna-se necessário ter um sistema produtivo eficiente e
eficaz para que se mantenha de maneira competitiva dentro do mercado. Portanto, é
necessário o desenvolvimento constante de seus produtos e serviços.
A partir de todas as possíveis oportunidades de melhoria que podem ser atingidas
dentro do setor de serviços, estabeleceu-se o problema da pesquisa como sendo a necessidade
de otimização e aperfeiçoamento dos serviços e do fluxo de informação dentro de uma
empresa de TI e Telecomunicações.
Por fim, pretende-se, reduzir o tempo e a complexidade das operações, elaborar
processos padronizados, organizar e simplificar o fluxo de informações dentro da organização
e, consequentemente, elevar o índice de produtividade como um todo, tanto dos indivíduos
quanto da empresa.

1.2

Objetivos
Devido a um atual cenário com um alto índice de competividade entre as empresas

voltadas a serviços, percebe-se que os setores de TI e Telecomunicações são constantemente
afetados. Torna-se frequente a busca por práticas que possibilitem a redução do tempo e
complexidade dos processos, obtendo assim um aumento na qualidade e na produtividade da
organização.
Sob esta perspectiva, a Indústria 4.0 e o Lean Service surgem como filosofias
essenciais que podem auxiliar na otimização e inovação dos processos, sendo assim,
responsáveis pela elaboração e implementação das possíveis melhorias dentro da empresa.
Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise, e por consequência uma
proposta de melhoria nos processos de uma empresa de Tecnologia e Informação (TI) e
Telecomunicações, através dos novos conceitos de Indústria 4.0, Serviço 4.0, Lean Thinking e
o mais atual, Lean Service, voltado para os serviços:


Como transformar uma empresa de serviços do setor de TI e Telecomunicações

em Serviço 4.0, sob a ótica da Industria 4.0 e do Lean Service.
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A questão central foi dividida nos seguintes objetivos específicos:


Quais são os impactos da Indústria 4.0 nas empresas de serviços;



Quais são os princípios e conceitos da Indústria 4.0, e quais são aplicáveis em

empresas prestadoras de serviços;


Como a filosofia Lean Service pode contribuir nas mudanças necessárias para

alcançar o Serviço 4.0;


Quais as ferramentas utilizadas no Lean Service são as mais adequadas para a

empresa analisada.

1.3

Justificativa
No atual cenário mundial, os setores que envolvem a Tecnologia e Informação (TI) e

Telecomunicações vêm crescendo gradativamente e mostrando toda sua importância para
algumas áreas e ganhando mais visibilidade, como o comércio, a prestação de serviços e a
produção de bens de consumo. O papel da TI é organizar todas as informações e
conhecimento, já a área que envolve Telecomunicações é responsável por toda comunicação e
transmissão de dados, o que torna possível e facilita a troca das informações e gerenciamento
do conhecimento, além de aumentar a capacidade de produção e otimizar as atividades
exercidas dentro das organizações.
Assim como estes setores, que estão passando por esse processo de inovação, as
próprias indústrias estão aperfeiçoando-se, atualizando seus próprios conceitos e incorporando
uma nova cultura. Atualmente, dentro da 4ª Revolução Industrial, dois novos conceitos vêm
cada vez mais sendo abordado pelas empresas, um é o de Indústria 4.0, onde se busca adotar
sistemas de produção e locais de trabalhos inteligentes, englobando todas as principais
inovações tecnológicas e visando cada vez mais serem eficientes, autônomas e customizáveis.
O outro é o Lean Service, um termo que surgiu das raízes de fabricação, como método para
otimizar a fabricação automotiva, e agora parte de um princípio totalmente novo, através de
adaptações voltadas para empresas prestadoras de serviço. A principal meta do Lean Service é
a redução dos desperdícios em todas as suas formas, acelerando a velocidade do processo.
A partir dessas duas abordagens, outro tema recente vem sendo estudado e aplicado
pelas organizações, o Serviço 4.0, onde agora todas as práticas estabelecidas para a indústria
passam a ser utilizadas para o setor de serviços. Um tema novo que representa um avanço nos
mais diversos ramos da indústria de serviços através da tecnologia, permitindo entregas com
18

mais qualidade, menos tempo e faturamento rápido, o que tem impacto direto no tempo das
tarefas que existem na organização.
Portanto, tendo em vista essas vertentes, observa-se uma grande oportunidade de
melhoria para os processos das empresas que atuam nesse setor, identificando todos os
benefícios do Serviço 4.0 e do Lean Service para as empresas de TI e Telecomunicações, o
que contribui para o aumento da qualidade dos serviços prestados, um dos principais fatores
para o desenvolvimento e sucesso da organização.
2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Tecnologia da Informação e Comunicação
O atual cenário mundial apresenta um panorama econômico instável que vem

provocando grandes transformações em função de crises internacionais, forçando as empresas
a terem mais flexibilidade e competitividade se adaptando às situações que apresentam um
grau de complexidade e variabilidade crescente (DENIZOT, 2014).
A inovação tornou-se um parceiro indispensável nas buscas por vantagens
competitivas dentro das organizações, sendo de suma importância para a existência das
empresas no mercado atual. Porém, mesmo contribuindo para o sucesso, a inovação também
faz com que os processos tornem-se complexos e dificultosos para gerenciar, pois são
utilizados muitos fatores, que, caso não forem desenvolvidos de forma correta, podem se
tornar responsáveis pelo fracasso dessas empresas.
Segundo Reis (2004), a inovação tecnológica pode ser definida como uma nova ideia,
que após certo período de tempo é desenvolvida até o momento em que se torna prática e
pode ser usada por terceiros. Portanto, pode-se concluir que a inovação é a implantação de
uma mudança ou de uma novidade dentro da organização, tratando-se de um processo
contínuo e dinâmico.
Com o desenvolvimento de uma sociedade baseada em avanços tecnológicos e
conhecimento, podemos afirmar que hoje estamos vivendo o que podemos chamar de
revolução da informação (CARNEIRO, 2013). Por trás de cada atividade exercida pelo ser
humano encontramos presente a tecnologia da informação, tornando-se indispensável ao dia a
dia das pessoas em praticamente todos os momentos (DENIZOT, 2004).
Dentro desse contexto, a inovação tecnológica torna-se fundamental, principalmente
em um setor dinâmico como, por exemplo, o de Tecnologia da Informação e Comunicação,
19

responsável por possibilitar mudanças na economia e colaborar para a criação de uma
sociedade focada e voltada para o conhecimento.
O setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC) é provavelmente o setor
mais emblemático do progresso e da inovação em toda a sociedade, tanto tecnologicamente
quanto economicamente. De fato, as práticas de uso da tecnologia, emprego e organização do
trabalho no setor muitas vezes são pioneiras no desenvolvimento de outros setores. A razão
óbvia é que esse setor desenvolve uma grande proporção de tecnologias que mudam
visivelmente o trabalho e a vida em todas as sociedades e economias. Ele constrói suas
práticas a partir das auto aplicações de suas próprias invenções. Simultaneamente, essas
tecnologias se difundem em outros setores e esferas da sociedade, mudando esses contextos e
sendo adaptadas a eles (HOLTGREWE, 2014).
Segundo Tidd et al (2008), independentemente do tipo de inovação, a vantagem
competitiva tende a pertencer àquelas organizações que inovam continuamente. Essa máxima
é ainda mais forte no setor de TIC, para o qual a inovação é fundamental. De acordo com
Fleury e Fleury (2003), a base da competitividade do setor de TIC é a inovação. Assim, a
rápida concepção de novos produtos e processos é crítica, e o sucesso das empresas depende
da eficiência e da eficácia com que o conhecimento tecnocientífico é produzido, transferido,
difundido e incorporado aos seus produtos e serviços (REIS, 2004).
Portanto, percebe-se que a tecnologia da informação e comunicação está totalmente
inserida no meio organizacional, auxiliando com as tarefas e as necessidades mecânicas e
manuais existentes. Logo, é perceptível a ligação entre essas duas vertentes, não podendo ser
negado a necessidade de vinculo do setor de TIC com as empresas. Existe um papel
fundamental e estratégico na gestão das mesmas, possibilitando a automatização dos
processos, a garantia das vantagens competitivas e o aumento no desempenho da empresa.
2.2

Lean
O termo Lean surgiu do Sistema Toyota de Produção (TPS) após a Segunda Guerra

Mundial. A empresa Toyota, no Japão, revolucionou seu sistema de produção baseando-se na
satisfação do cliente, através da garantia da qualidade e minimização de desperdícios e,
principalmente, de custos. Uma vez que o país, arrasado pela Guerra, precisava se reconstruir
de maneira rápida e eficiente (OLIVEIRA E SOUSA, 2017).
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A filosofia Lean foi desenvolvida pelos japoneses em meados dos anos 50, e nos dias
de hoje é utilizada por empresas do mundo todo. Porém até o seu surgimento, durante muito
tempo, foram aplicados conceitos que seguiam a produção artesanal e a produção em massa.
Na produção artesanal os trabalhadores possuem uma alta qualificação e produzem
exatamente de acordo com a necessidade do cliente, com ferramentas flexíveis e simples.
Porém, os bens produzidos na produção artesanal possuem um alto custo para o cliente. Por
este motivo, no início do século XX, a produção em massa foi desenvolvida como alternativa
(WOMACK, 2004).
Já a produção em massa conta com o auxílio de profissionais especializados no projeto
dos produtos que serão produzidos por outros trabalhadores, sendo eles, semi ou não
qualificados para o ofício. Além disso, as máquinas são específicas para uma tarefa, sendo
caras e especializadas. Sendo assim, o produtor mantém um mesmo modelo de produção o
maior tempo possível, pois a variedade gera custos. O resultado disso é que são repassados ao
consumidor produtos com preços baixos, porém sem variedades (WOMACK, 2004).
A partir desse cenário, o Lean surge com o objetivo de combinar os benefícios de
ambos os tipos de produção citados anteriormente, reduzindo os altos custos da primeira e a
ausência de flexibilidade da segunda. Portanto, através dessa filosofia é possível obter grandes
volumes de produtos e variedade. Devido ao fato do Lean possuir trabalhadores com diversas
qualificações, equipamentos e máquinas cada vez mais automatizados que permitem a
flexibilização.
2.3

Lean Thinking
A designação Lean Thinking teve seu aparecimento pela primeira vez na década de

1990, mais precisamente no ano de 1990, através dos autores James Womack e Daniel Jones,
na obra “A Máquina que mudou o mundo”. Foi através desta obra que o Toyota Production
System se identificou com o termo Lean. (TAVARES, 2014)
Alguns autores renomados e entendedores, referem-se ao Lean Thinking como a
solução para os desperdícios, sendo o desperdício qualquer tipo de atividade que não
acrescenta valor aos processos pertencentes à organização.
A filosofia Lean Thinking é uma abordagem inovadora às práticas de Gestão,
buscando a eliminação contínua dos desperdícios, através de ferramentas simples. Essa
filosofia busca a perfeição dos processos, portanto, baseia-se em adotar uma conduta
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constante de insatisfação e de melhoria contínua, fazendo do tempo a sua arma competitiva
(TAVARES, 2014).
Esta abordagem surgiu como uma forma de oferecer às pessoas de todos os níveis de
uma organização, a habilidade e meios compartilhados de pensar, visando a eliminação dos
desperdícios, desenhando melhores formas de trabalhar e aperfeiçoando os relacionamentos,
facilitando assim os fluxos dentro das cadeias de fornecimento da empresa. Eliminando os
desperdícios, é possível, simultaneamente, reduzir os custos, dar melhor uso aos recursos e
acrescentar valor para o cliente final (WOOD, 2004).
De forma geral, o Lean Thinking impulsiona as empresas a atacarem os desperdícios e
segundo Tamizharasi & Kathiresan (2014), ela identifica sete desperdícios que podem ocorrer
dentro de um processo:
● Superprodução: tanto o excesso, quanto a velocidade de produção impactam no
fluxo de informações e bens, resultados das operações, o que gera a necessidade do
aumento de estoques desnecessariamente e um produto final ocioso.
● Defeitos: frequentes erros na produção e/ou problemas relacionados à qualidade do
produto geram desperdícios, retrabalhos e baixo desempenho da entrega.
● Estoque: excessiva estocagem de produtos e matérias primas de forma
desnecessária,
● Processamento: uso de ferramentas, procedimentos e sistemas de forma
inapropriada, o que prejudica o desempenho das atividades.
● Transporte: a movimentação de pessoas, informações e bens de forma excessiva
podem levar a perda de tempo e dinheiro.
● Espera: pessoas inativas, informações e produtos ociosos impactam diretamente no
aumento do lead time e na fluidez necessária para um bom negócio.
● Espaço: má organização do ambiente de trabalho e ergonomia incorreta impactam
na produtividade dos funcionários.
Vale ressaltar que a produção da empresa deve ser estipulada de acordo com as
necessidades do consumidor final. O mercado está acirrado e em busca de produtos com
qualidade e menor custo. Conseguir agregar valor e eficiência na produção é uma vantagem
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competitiva (GENTIL, 2017). Através da Figura 2, é possível identificar como os princípios
do Lean Thinking estão inseridos dentro da gestão de uma organização.

Figura 2 - Princípios do Lean Thinking. Fonte: Pinto, 2006

Os autores, Womack e Jones (1998), definiram cinco princípios do Lean Thinking para
auxiliar a gestão dos processos das empresas. Estes princípios são essenciais na redução e
eliminação dos desperdícios, assim como na orientação das atividades de produção. Os
objetivos iniciais da organização podem ser atingidos caso eles sejam utilizados de forma
comunicativa.
Segundo Womack e Jones (2003), os princípios são: especificação do valor;
identificação da cadeia de valor; otimização do fluxo de valor; produção puxada e perfeição.
Durante as duas últimas décadas, o Lean tem recebido total enfoque no aprimoramento
dos processos das indústrias. Porém, com o avanço das tecnologias e, criação e inovação dos
segmentos das organizações, o Lean também tem sido aplicado em serviços operacionais.
Devido o objetivo de melhorar as suas operações e aumentar a sua vantagem
competitiva, as empresas de todo o mundo têm adotado diferentes ferramentas e técnicas, das
quais esperam auxílio para poderem continuar a ser rentáveis e competitivas, neste mercado
competitivo. (ALSMADI, LEHANEY & KHAN, 2012).
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2.4

Lean Service
Dentro dos sistemas produtivos de manufatura, os métodos de identificação e redução

de perdas utilizados pela Engenharia de Produção são conhecidos como Lean Manufacturing.
Levando em consideração a área de serviços, esses métodos são descritos como Lean Service
(FORTES, 2010).
Levitt (1972,1976) foi o primeiro a reconhecer o potencial de adotar a filosofia Lean
Thinking para o setor de serviços, o qual estava mais ou menos esquecido durante a década de
70, quando a indústria dominava a economia (Bowen & Youndahl, 1998).
Levitt destacou que o setor de serviços naquele tempo era obsoleto e ineficiente,
quando comparado às técnicas com o foco na produção em massa, resultantes do setor
industrial. Esta obsolescência e ineficiência derivavam da forma como o setor dos serviços era
dominado por um modelo burocrático que vinha sendo consolidado com o passar dos anos, e
que operava num ambiente onde os desejos e requisitos dos clientes eram esquecidos, não
tinham importância.
De acordo com o autor, se atribuíssemos a importância que era dada à indústria a
alguns aspectos do setor dos serviços, tais como controle, qualidade, melhoria contínua e
expectativas do cliente, este setor teria potencial para alcançar níveis de satisfação muito mais
elevados por parte dos seus clientes.
Bowen & Youngdhal (1998) tiveram uma contribuição importante para a área de
serviços, onde se observou a influência do fator humano nos processos. Eles sugeriram o uso
do “empoderamento” para funcionários e equipes das empresas. O setor de serviços,
diferentemente das indústrias, tem um grande envolvimento de pessoas, seja no atendimento
ao cliente (front office) ou na preparação de algo que deve ser entregue a um distribuidor ou
mesmo diretamente ao cliente no ponto de venda (back office). Isso foi evidenciado por Chase
& Apte (2006) que relataram que em 2006, o setor de serviços nos Estados Unidos havia 83%
da força de trabalho enquanto a manufatura possuía apenas 10%.
Além de focar nas pessoas que fazem parte do processo de transformação, o Lean
Service também se concentra no cliente. Ao contrário da manufatura, o primeiro contato para
venda de serviços é o cliente. A empresa de serviços lida com o cliente diretamente na linha
de frente, diferentemente da maioria das indústrias.
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Para Womack & Jones (2005), para um uso correto da filosofia Lean no setor de
serviços, é necessário aplicar princípios importantes, como: resolver completamente os
problemas dos clientes, garantindo que todos os serviços operem e, principalmente, trabalhem
juntos e não desperdicem o tempo dos clientes, forneça exatamente o que eles desejam,
exatamente onde e quando desejarem. Maister (1985) também sugeriu duas “leis de serviço”:
a primeira compara as expectativas dos clientes com suas percepções de prestação de serviços
- se o serviço é melhor do que as expectativas, eles se tornam clientes satisfeitos. A segunda
lei afirma que a primeira impressão pode influenciar o restante da experiência de consumo de
serviço. Com base nessa declaração, existem duas variáveis fundamentais na relação de
prestação de serviços:
• clientes em primeiro lugar;
• os funcionários que prestam o serviço corretamente.
O ramo dos serviços, diferentemente da área de manufatura, leva em consideração os
fatores humanos, os quais são responsáveis pela análise, execução e entrega do serviço ao
cliente, que espera atendimento com alta qualidade.
Mesmo existindo uma semelhança em relação aos princípios de Lean Service e Lean
Production, o Lean Service não possui um modelo único ou específico que possa ser tomado
como referência em qualquer situação ou área de serviço, como etapas padrão. Existem vários
modelos que podem ser aplicados de acordo com a natureza do serviço, Tal afirmação pode
ser justificada pela ampla variação da natureza dos serviços. Por exemplo, existem serviços
relacionados a hospitais, logística, produção de alimentos, consumo de alimentos, transporte
aéreo de passageiros ou carga, tecnologia da informação e assim por diante (LEITE &
VIEIRA, 2015).
O Lean Service utiliza seus princípios a fim de atuar no controle, agilidade e melhoria
contínua, garantindo ao processo uma considerável estabilidade e continuidade e dentre as
ferramentas que podem ser adaptadas e aplicadas, destacam-se o mapeamento do fluxo de
valor (VSM), o balanceamento de produção (heijunka), o Just in Time (JIT) e a padronização
5S.
Mesmo para o setor de serviços, a aplicação de mapas de fluxo de valor é de grande
relevância, pois, assim como na fabricação, este setor também tem relação direta com
desenvolvimento, preparação e entrega de serviço aos clientes, e essas etapas, atividades ou
processos são facilmente mapeadas usando os conceitos do VSM (LEITE & VIEIRA, 2015).
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O balanceamento da produção (heijunka) é um dos pilares do Sistema Toyota de
Produção. Isso leva ao uso eficiente de recursos, redução de estoque, tempo de inatividade e
eliminação de altos custos, visando a criação de flexibilidade nos processos. O uso de uma
operação equilibrada ajuda a empresa a desenvolver novas maneiras de obter melhores
fornecedores, melhor uso de equipamentos, um uso mais eficiente, incluindo novos processos
e melhorando o planejamento de equipe (LEITE & VIEIRA, 2015).
Segundo Ohno (1997), a expressão Just in time surgiu na Toyota Motor Co. e é um
sistema de produção com o objetivo de reduzir ao máximo o estoque para produzir somente o
necessário. O Just in Time é um sistema que puxa o fluxo de produção e controla os estoques.
Os processos devem suprir a demanda no momento em que é pedido, na quantidade correta e
no local definido. Com isso, os desperdícios como estoques, custo e tempo são identificados e
localizados e podem ser eliminados (GENTIL, 2017).
O sistema 5S, sempre sob a perspectiva de identificação e eliminação de desperdícios,
é uma metodologia para criar e manter o ambiente de trabalho organizado, limpo, eficiente e
seguro a partir da padronização de procedimentos. refere-se a termos japoneses: Seiri, Seiton,
Seiketsu, Seiso e Shitsuke (Pereira, 2004), descritos a seguir:
 Seiri (Descarte) - A identificação do conceito de utilidade é primordial para se
conseguir distinguir o que pode ser descartado, priorizando apenas o que é considerado
necessário.
 Seiton (Arrumação) - O cuidado em identificar o lugar exato de objetos, ferramentas e
equipamentos é, sem dúvidas, uma importante tarefa a ser realizada, a fim de reduzir o
tempo de procura dos mesmos, otimizando assim o tempo dos funcionários.
 Seiso (Limpeza) - Do mesmo modo, o consenso em se trabalhar em um ambiente
limpo deve ser estimulado por pessoas de cargos elevados e passado a seus
subordinados.
 Seiketsu (Padronizar) - Após a aplicação das etapas anteriores, é preciso desenvolver
uma rotina sistemática de atividades padrões para ajudar na manutenção e permanência
da organização, limpeza e descarte de dispensáveis.
 Shitsuke (Disciplina) - O último “S” refere-se a conduta que os funcionários devem ter
para que todas as melhorias sejam alcançadas.
Vale ressaltar que todas as ferramentas mencionadas anteriormente estão diretamente
ligadas aos pilares do Sistema Toyota de Produção, demonstrando que o uso das mesmas
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ferramentas aplicadas à fabricação também podem e devem ser utilizadas para o setor de
serviços.
2.5

Indústria 4.0
O setor industrial sempre foi de suma importância para o crescimento e

desenvolvimento de um país, porém com o passar dos anos, as indústrias vêm sofrendo
transformações que inovaram a forma de como os produtos podem ser fabricadas, obtendo
diversas vantagens, como principalmente, o aumento da produtividade.
A primeira revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII até a
metade do século XIX, e caracterizou-se pela introdução da máquina a vapor, que usou a água
e o vapor para mecanizar a produção que antes era essencialmente artesanal. A segunda
revolução industrial, que ocorreu entre meados do século XIX até a primeira metade do século
XX, caracterizou-se pelo advento da energia elétrica facilitando as linhas de produção e a
produção em massa. A terceira revolução industrial, que se desenvolveu na segunda metade
do século XX, se caracterizou pela implementação de componentes eletrônicos e tecnologia
que permitiram a automação dos processos produtivos (DELOITTE, 2014; MCKINSEY,
2016; SCHWAB, 2016).
Atualmente, a humanidade está começando a vivenciar a quarta revolução industrial,
conhecida como Indústria 4.0; a partir da integração das máquinas com a internet
(DELOITTE, 2014).
A quarta revolução industrial, ou melhor, indústria 4.0; centraliza-se no
desenvolvimento de processos e produtos mais autônomos e eficientes, além de oferecer
soluções customizadas para produção, logística e clientes. Para tanto, utilizam-se tecnologias
de automação industrial juntamente com sensores. O objetivo é criar um sistema produtivo
mais inteligente, e ampliar a capacidade de resolução de problemas sem a necessidade de
interferência humana. No entanto, para que isso aconteça, é mandatório haver uma constante
troca de informações entre todas as etapas da cadeia produtiva (KOCH et al., 2014).
O termo “Indústria 4.0”; “smart factory”; “intelegent factory”; “factory of the future”
são termos que descrevem uma visão do que será uma fábrica no futuro. Nesta visão as
fábricas serão muito mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis. Outra definição para
“Smart factory” é uma fábrica que faz produtos inteligentes, em equipamentos inteligentes,
em cadeias de abastecimento inteligentes (COELHO, 2016).
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A indústria 4.0 originou-se na Alemanha em uma ação conjunta entre autoridades
governamentais, iniciativa privada e academia, com o propósito de tornar a indústria alemã
mais competitiva. Porém, esse termo ganhou reconhecimento global; por exemplo, nos
Estados Unidos é conhecido como Smart Manufacturing, no Brasil, manufatura avançada
(SOUZA, JUNIOR & NETO, 2017).
De acordo com o Consortium II, Fact Sheet (2013) a Indústria 4.0 é "a integração de
máquinas e dispositivos físicos complexos com sensores e software em rede, usados para
prever, controlar e planejar melhores negócios e resultados sociais". Kagermann e Helbig
(2013) definem a Indústria 4.0 como "um novo nível de organização e gerenciamento da
cadeia de valor em todo o ciclo de vida dos produtos". Já Hermann et al (2016) definem a
Indústria 4.0 como "um termo coletivo para tecnologias e conceitos de organização da cadeia
de valor".
O impacto da Indústria 4.0 vai para além da simples digitalização, passando por uma
forma muito mais complexa de inovação baseada na combinação de múltiplas tecnologias,
que forçará as empresas a repensar a forma como gerem os seus negócios e processos, como
se posicionam na cadeia de valor, como pensam no desenvolvimento de novos produtos e os
introduzem no mercado, ajustando as ações de marketing e de distribuição.
Portanto, para realizar a sua implementação é necessário seguir alguns princípios, de
acordo com (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016), sendo eles:
 Interoperabilidade: Descreve-se na capacidade de troca de informações entre os
sistemas cyber-físicos através da internet e internet das coisas.
 Virtualização: Atualmente existem softwares que permitem simulações, inclusive, já
são amplamente utilizados nos processos de produção para aumentar a confiabilidade
do processo e reduzir custos
 Descentralização: Em razão do constante intercâmbio de informações, o sistema
cyber-físico possui a capacidade de tomar decisões em tempo real. Consequentemente,
é possível alcançar os resultados esperados
 Capacidade de operação em tempo real: As informações são coletadas de forma
instantânea; então, não é mais necessário estar fisicamente presente na fábrica para
poder tomar decisões, pois à distância, é possível acessar pelo sistema tudo que
acontece na fábrica.
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 Orientação a serviços: Consiste no desenvolvimento de softwares customizados
direcionados aos serviços da indústria 4.0.
 Modularidade: A modularidade flexibiliza o processo de produção, pois permite a
alteração do arranjo físico da linha através do acoplamento e desacoplamento dos
módulos produtivos entre si.
Portanto de acordo com Arktis (2016) a migração para a Indústria 4.0 trará um aumento
de competitividade entre as empresas, aumento de produtividade, aumento da receita,
intensificação de oportunidades de emprego e fortalecimento dos recursos humanos,
otimização dos processos produtivos, desenvolvimento de tecnologias exponenciais assim
como um melhor atendimento ao cliente.
2.6

Serviço 4.0
Devido ao aumento da complexidade das operações existentes nos serviços de

diferentes setores e o uso de procedimentos personalizados e equipamentos mais avançados, o
principal desafio na atualidade para as empresas é fazer com que seus funcionários adquiram
cada vez mais experiência e tornem-se capazes de tanto manter quanto melhorar a qualidade
do serviço. Com isso, originou-se o Serviço 4.0, que representa uma reestruturação dos
serviços, auxiliando as empresas a atender às necessidades dos seus consumidores.
Atualmente, os consumidores buscam por serviços que tenham características simples
e espontânea, acontecendo em tempo real. E com os avanços tecnológicos que regem o
Serviço 4.0, torna-se possível que empresas que organizações de diversos setores atendam a
essa demanda.
Nesse sentido, o Serviço 4.0 visa apoiar e promover a inovação nas operações de
serviço utilizando a tecnologia emergente. As inovações tecnológicas atuais apresentam uma
oportunidade significativa de fornecer suporte em tempo real no local para profissionais de
serviços de campo em diversas áreas (PEÑA-RÍOS, HAGRAS, OWUSU & GARDNER;
2018).
De maneira geral, o serviço pode ser entendido como um conjunto de atividades que
satisfazem as necessidades dos consumidores, produzindo assim, bens intangíveis. Nesta
perspectiva, vários desafios podem ser identificados, como por exemplo:
 A complexidade dos componentes de tecnologia automatizada, o que pode gerar
complicação aos sistemas operacionais;
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 Mobilidade dos trabalhadores, principalmente para operações de serviço, nas quais os
funcionários necessitam se locomover para locais distintos para realizar tarefas tanto de
manutenção quanto fornecimento;
 Altos níveis de incerteza presentes em aplicações do mundo real devido a diversos
fatores, como o ambiente e o comportamento humano.
No entanto, através de uma implementação eficaz, a empresa pode fornecer a base
para uma mudança radical no seu desempenho e alavancar seus negócios.
O Serviço 4.0 está fortemente focado na melhoria contínua em termos de eficiência,
segurança, produtividade das operações e especialmente no retorno do investimento,
contribuindo assim com tecnologias e tendências facilitadoras para a elevação do nível de
competividade da empresa dentro do mercado. Desta forma, os pilares para sua
implementação são:


Internet das coisas (Internet of thing; IoT): refere-se a conexão de máquinas,
equipamentos, móveis, veículos, etc. Todos os objetos existentes ; fazem parte da rede
da empresa. A conexão é realizada por meio de equipamentos eletrônicos, que
disponibilizam a troca de dados entre o software (Ambiente virtual) e o hardware
(Ambiente real; concreto). Isso só é possível devido aos sensores e atuadores, que por
sinal, são a base para indústria 4.0 e serviço 4.0. A interação entre os dois ambientes,
resulta na criação dos sistemas cyber-físicos (MIORANDI et al., 2012).



Big data e Analytics: baseia-se no armazenamento de todas as informações que devem
ser registradas, os dados que foram processados são salvos, permitindo uma análise
posterior ou em tempo real dessas informações. Isso é primordial para a tomada de
decisão dos equipamentos, máquinas e cadeia produtiva. Dessa maneira, essas
decisões podem variar desde as mais simples, como por exemplo, requisitar a compra
de matéria prima, ou mais complexas, como a parada de uma linha produtiva.
(BLANCHET et al., 2014).



Cloud computing: as informações são mantidas na nuvem e podem ser acessadas de
qualquer lugar, essa infraestrutura possui recursos físicos compostos de servidores,
redes armazenamento, computadores, etc.; e recursos abstratos, como softwares,
aplicativos e soluções integradas. A computação em nuvem surgiu com o objetivo de
facilitar o acesso a informações de forma descentralizada, possibilitando decisões
estratégicas. (YEN et al., 2014).
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Segurança cibernética: o mundo está cada vez mais conectado na internet,
praticamente tudo fará parte da rede estabelecida pela organização. Nela existem
informações confidenciais, segredos de fabricação, na verdade, tudo que compõe o
negócio está disponível online. Portanto, ataques cibernéticos tornam-se parte da
realidade, logo, é crucial proteger esses sistemas contra as ameaças externas.
(SADEGHI; WACHSMANN; WAIDNER, 2015).



Robôs autônomos: desde a terceira revolução industrial os robôs fazem parte do
contexto produtivo. Eles foram criados com o intuito de diminuir a participação
humana em trabalhos repetitivos, devido ao menor índice de erros e maior
produtividade. Porém, com o decorrer do tempo estão se tornando mais inteligentes. A
partir disso, o nível de complexidade na realização de tarefas aumenta
exponencialmente a cada dia, exigindo maior capacidade de processamento e
autonomia para tomada de decisões. Eventualmente, funcionarão de forma segura
trabalhando diretamente com seres humanos, aliás, aprenderão com estes. (REHMAN;
NECSULESCU; SASIADEK, 2015).



Simulação: a simulação é uma realidade no desenvolvimento de produtos, aquisição
de matérias-primas e processos de produção. Diante isso, no futuro as simulações
farão parte do dia-dia dos trabalhadores, serão capazes de unir o mundo real com o
virtual através de sistemas cyber-físicos, e serão mais assertivos. Desse modo, os
operadores tornam-se mais capazes de otimizar os processos de setup das máquinas,
arranjo de produtos e processos. Consequentemente há redução de custos e aumento
da qualidade (SHAO; SHIN; JAIN, 2014).



Manufatura aditiva: a impressão 3D, está no mercado desde a década de 1980.
Porém, a manufatura aditiva disponível atualmente, tornou-se conhecida em meados
dos anos 2000, quando ainda possuía o nome de “prototipagem rápida”. Devido ao seu
alto desempenho, pode-se dizer que é uma excelente alternativa para produção de
componentes individuais e produção de protótipos. Além do mais, são formas
descentralizadas de manufatura, o que resulta na menor distância de transporte e
estoque em mãos. (BRANT; SUNDARAM, 2015).



Realidade aumentada: trata-se da ação conjunta entre um sistema que envia
informações em tempo real, e dispositivos conectados à rede (Internet). Através deste
tipo de tecnologia, é possível realizar diversos serviços, como por exemplo, efetuar um
reparo em uma máquina utilizando um óculos de realidade aumentada que fornece as
31

instruções de reparo em tempo real. Sendo assim, o operador sabe exatamente qual é o
problema, além de ver o passo a passo de como resolvê-lo. Portanto, essas são apenas
algumas das suas aplicabilidades, porém a combinação é infinita. O resultado é uma
simplificação nos processos, diminuição de erros, menor necessidade de treinamento
para resolução de problemas, entre outros benefícios (PAELKE, 2014).


Inteligência artificial: Os ambientes cyber-físicos serão inteligentes e capazes de
aprender, pensar e agir baseados em informações armazenadas no big data ou
informações disponíveis em tempo real pela internet das coisas. Por exemplo, as
máquinas, equipamentos e ambientes físicos, possuem consciência do impacto de suas
ações no sistema, então se comportam de maneira a alcançar o objetivo macro da
empresa. Pois nem sempre o que é bom para um setor em específico, contribuirá
significativamente no atendimento do resultado final esperado. No contexto industrial
atual, por outro lado, pode ocorrer uma disputa interna na busca por resultados,
criando uma verdadeira guerra entre setores. Esta visão individualista impacta
diretamente no resultado planejado. Portanto, a inteligência artificial transforma o
funcionamento da indústria, porque combina os recursos da melhor maneira possível
para atingir as metas (LANGE,2014).
No geral, percebe-se que adotar as características do Serviço 4.0 não é uma tarefa

simples, pois a empresa deve levar em consideração cada um dos principais elementos do
modelo operacional de um provedor de serviços: a organização, as pessoas e a TI.
3.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa do referencial teórico para a

delimitação do tema abordado. Primeiramente foi elaborada a questão central, e então os
objetivos específicos a fim de embasar a revisão de literatura e responder esta pergunta.
A primeira parte do trabalho, que consiste na busca das referências, durou de agosto a
dezembro de 2019, onde pesquisou-se por artigos considerados atuais, entre os anos de 2014 e
2019. Logo após a leitura e análise do material pesquisado e coletado, foram selecionados os
artigos, teses, livros e dissertações de acordo com o tema abordado pelo trabalho.
A revisão sistemática é um método de investigação científica com um processo
rigoroso e explícito para identificar, selecionar, coletar dados, analisar e descrever as
contribuições relevantes à pesquisa. É uma revisão feita com planejamento e reunião de
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estudos originais, sintetizando os resultados de múltiplas investigações primárias através de
estratégias que limitam vieses e erros aleatórios. (COOK, MULROW e HAYNES, 1997;
CORDEIRO et al., 2007)
Para o encontro das referências bibliográficas foram utilizadas as seguintes palavraschaves, Tecnologia da Informação e Comunicação, Lean, Lean Thinking, Lean Service,
Indústria 4.0 e Serviço 4.0, buscando tanto em português quanto em inglês, e levando em
consideração os seus respectivos números de citações em outras obras.
Vale ressaltar que todas as referências bibliográficas foram encontradas através do
Portal Periódicos CAPES e em sites de busca, como por exemplo, Google Acadêmico e
Scopus, e todos os periódicos onde artigos foram obtidos para o desenvolvimento do trabalho,
possuem classificação A1 ou A2 na Classificação Qualis, na categoria Engenharia III.
Com isso, a partir da obtenção das referências bibliográficas, todas elas foram
importadas para a ferramenta, Mendeley, a fim de realizar o gerenciamento, análise e controle
das referências, sendo possível compartilhá-las com o orientador para que as mesmas fossem
avaliadas durante todo o trabalho.
A etapa seguinte consistiu na leitura, anotação e análise crítica, onde observou-se cada
artigo procurando destacar as partes do texto em que eram capazes de responder os objetivos
específicos. E por fim, foi feita a revisão de literatura, baseada em todas as referências que
foram obtidas nas pesquisas durante a construção do artigo.
4.

ESTUDO DE CASO
O estudo de caso é utilizado em diversas situações por pesquisadores a fim de

contribuir para o seu conhecimento em determinados temas estudados, sejam eles, fenômenos
individuais, organizacionais, grupais, sociais, ou até mesmo políticos. Ele é considerado um
método de pesquisa que surge com a intenção de entender situações complexas, permitindo
com que os investigadores deem foco em um “caso” e retenham uma perspectiva abrangente
do mesmo.
Segundo Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação empírica e
compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de
dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de múltiplos, assim como abordagens
quantitativas e qualitativas de pesquisa.
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4.1

A empresa
O estudo foi realizado em uma empresa prestadora de serviços de TI e

Telecomunicações com atuação em território brasileiro, situada no estado do Rio de Janeiro, a
qual conta com o apoio de mais de trezentos funcionários dando suporte a serviços em mais
de 10 países. Trata-se de uma empresa internacional e de grande porte, contendo outras sedes
ao redor do mundo e tendo no total mais de 2.800 clientes atendidos em todo o mundo.
Assim como em todo o mundo, a sede localizada no Rio de Janeiro, também oferece
uma infraestrutura de alto nível a todos os seus colaboradores e faz investimentos constantes
em tecnologia, pois a padronização é uma cultura valiosa e muito respeitada pela organização
como um todo. Possui uma grande variedade de processos e visa incessantemente a melhoria
dos mesmos, isso tudo graças à diversidade entre os serviços que são prestados.
4.2

Características dos serviços
A filosofia adotada pela empresa parte de um princípio, onde a integração de

tecnologias de informação e comunicação mostra-se essencial e totalmente eficaz para o
mundo atual. Devido a esse alto grau de importância da tecnologia na vida dos seres humanos,
a empresa busca oferecer ferramentas e ambientes necessários para que a comunicação
aconteça de forma efetiva.
Nota-se que é oferecido todo tipo de suporte necessário às empresas e instituições
públicas em todas as áreas da transformação digital. Diante disso, existem alguns pontos
chaves que recebem um determinado foco e até mesmo são providos pela empresa, como por
exemplo, o Cloud Computing, onde a mesma conta com fontes flexíveis de TI e serviços sob
demanda; e o uso da Internet das Coisas (IoT), possibilitando o rastreio e automação de
produtos. Vale ressaltar a preocupação permanente com os serviços de segurança, o que faz
com que a empresa tenha diversas certificações em segurança tecnológica e gestão de
serviços.
Um dos frutos da revolução global é transformação digital, uma tendência que muda a
forma como as pessoas interagem com o mundo, partindo desde a vida pessoal até os
negócios. Surgem cada vez mais novas demandas e exigências do lado dos clientes, e isso
obriga todos os fornecedores a se adaptarem a um modelo digital de negócios.
Partindo dessa vertente, a empresa procura mostrar aos seus clientes como eles podem
inovar, utilizando aquilo que já possuem, e não apenas substituindo a tecnologia antiga pela
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nova. A mesma conta com um conjunto de serviços e soluções de tecnologia e
telecomunicações que possibilitam uma transformação digital fluida, onde o ser humano é
colocado no centro de tudo.
Pelo fato de estar completamente inserida neste mundo digital, torna-se quase
imensurável o volume de dados que é gerado por todos os usuários e inúmeras interações
existentes, uma vez que está cada vez mais normal a busca por máquinas e equipamentos que
trabalhem em conjunto, de forma conectada dentro do ambiente da Internet das Coisas.
Trata-se de um mundo novo e orientado por dados, exigindo análises complexas,
conjuntos de softwares e novas técnicas de trabalho, o que faz com que a empresa viabilize a
gestão de dados para todos os clientes de forma segura, auxiliando os tomadores de decisão e
impulsionando negócios de cada um deles graças ao seu potencial dentro desse ramo
tecnológico.
Uma característica essencial dentro desse mundo digitalmente transformado é a
velocidade, por esse motivo é necessário comprometer-se com uma conectividade rápida,
segura e flexível. E partindo desse ideal, a empresa oferece aos clientes um acesso rápido e
seguro aos aplicativos e dados dos seus respectivos negócios em qualquer lugar do mundo,
determinando a rede com a frequência e a velocidade previamente solicitadas.
Através dos serviços virtualizados é possível realizar de forma automatizada e
programada o gerenciamento da rede dos clientes, garantindo desempenho e controle ponta a
ponta. A organização compromete-se em auxiliar na redução da complexidade e no suporte ao
cliente em todas as etapas estabelecidas por eles.
Este tipo de conectividade oferece flexibilidade, desempenho, confiabilidade e
segurança, qualidades fundamentais para todos aqueles que utilizam dentro de seus negócios a
filosofia de nuvem e até mesmo outras tecnologias como, por exemplo, Big Data e IoT. A
acessibilidade aos dados e aplicações pode existir em qualquer momento, dispositivo e lugar
do mundo. A empresa faz com que os clientes consigam se conectar e comunicar com todos
os seus escritórios, operações e fábricas ao redor do mundo de uma forma segura. Isso ocorre
através da utilização da sua própria rede privada virtual (VPN – Virtual Private Network), um
serviço responsável por proteger todas as informações que são trocadas por meio de dados
criptografados, criando conexões entre diversos tipos de dispositivos do cliente em diferentes
lugares via internet. Um meio responsável por mantê-lo seguro contra hackers, roubo de
informações, espionagem, entre outras ameaças virtuais.
35

De forma geral, pode-se dizer que a organização tem como objetivo oferecer a todos
aqueles que optam por seus serviços, uma conexão eficaz e segura independentemente da
localidade, garantindo um alcance mundial desde que haja internet. Sua principal missão é
conectar as pessoas onde elas estiverem.
4.3

Identificação dos processos
Para que a empresa consiga entregar todos os serviços aos clientes com êxito, ela

conta com um número elevado de processos dentro da sua estrutura organizacional, sendo
responsáveis por construir a rotina e pelo funcionamento a empresa.
Devido a essa grande quantidade de processos dentro da organização foi necessária à
realização de uma análise para entender como a empresa se organiza para prestar seus
serviços. O mapeamento dos processos foi realizado e assim tornou-se possível identificar o
macro processo da organização, conforme mostra a Figura 3. Ele é composto pelas seguintes
principais atividades: Vendas, Transição e Operações.

Figura 3 - Macro processo da empresa. Fonte: Autor, 2020

Inicialmente, a empresa conta com a entrada desse macro processo, a necessidade do
cliente, responsável por dar início ao processo e todas as atividades que serão realizadas ao
longo do tempo. A partir do desejo do cliente de se manter conectado entre todas as suas
sedes espalhadas pelo mundo, ele toma ciência dos serviços prestados pela empresa e faz
contato com a mesma a fim de contratá-la para tal serviço.
Ao optar pela empresa, o cliente tem contato com a primeira etapa deste macro
processo, denominada Vendas. Nesta etapa são realizados todos os pontos chaves do negócio,
um projeto de acordo com todas as especificidades do cliente é elaborado do lado da empresa,
compartilhando todas as etapas e principalmente o prazo de entrega do serviço, todos os
custos iniciais são acordados e então o cliente assina o contrato certificando-se de que terá
todos os serviços e suporte da empresa durante o projeto.
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Após tudo devidamente acordado entre ambas as partes interessadas, a necessidade do
cliente se transforma em uma ordem de serviço dentro da organização e passa a ser gerenciada
por todos aqueles envolvidos na parte da Transição. Nesta etapa encontram-se todas as
equipes responsáveis por atuar nesta ordem de serviço, composta pelos técnicos que realizam
todas as pré-configurações e configurações finais exigidas, pela logística que oferece todo o
suporte para prover qualquer tipo de equipamento, pela equipe provedora dos técnicos de
campo que realizam as atividades presencias e principalmente pelos agentes que gerenciam
diretamente todas as ordens de serviços que são criadas, mantendo um contato direto com o
cliente e alinhando todas as expectativas ao longo do projeto.
Assim que o serviço é totalmente entregue e deixa a etapa de Transição, a ordem de
serviço passa a ser tratada pelas equipes presentes na fase de Operações. Nessa etapa é
oferecido o suporte ao cliente após a entrega do serviço, onde existirão agentes específicos
para cada cliente caso seja identificado qualquer tipo de anormalidade no serviço que possa
prejudicar a operacionalidade do mesmo.
Desta maneira, percebe-se que todas essas etapas do macro processo foram bem
planejadas e mostram-se essenciais para que a empresa possa prestar todos os serviços,
agregando valor ao cliente e atendendo a todas as necessidades previamente requisitadas. Vale
ressaltar que uma das principais filosofias da organização é “o cliente em primeiro lugar”, e
esse fator é levado em consideração desde o momento em que o mesmo entra em contato até a
avaliação de satisfação do serviço que foi entregue.
4.4

Processo em análise
De acordo com o que foi mencionado anteriormente, é possível identificar que a

organização conta com uma grande quantidade de processos devido à diversidade de equipes
existentes que atuam no macro processo. Sendo assim, ao realizar o estudo atual na empresa
foi escolhido um dos times da etapa de Transição que atuam diretamente no gerenciamento
das ordens de serviços e que tem grande influencia nesta parte do macro processo.
Este time pode ser denominado, de modo fictício, como equipe Service Delivery
Manager – SDM (Gerente de Entrega do Serviço) e ele tem um papel fundamental nos
serviços prestados pela empresa, desde a chegada da ordem de serviço na etapa de Transição
até a implementação do serviço, conforme é mostrado na Figura 4,
operativo.
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deixando o cliente

Figura 4 - Processo Service Delivery Manager. Fonte: Autor, 2020

O processo inicia-se com a chegada da ordem de serviço para um dos agentes SDM
nas ferramentas que são utilizadas no dia a dia. A primeira etapa consiste na validação do
serviço e do local onde o mesmo será implementado, onde é feito o contato inicial com o
cliente para obter todas as informações fundamentais para dar seguimento ao pedido.
Após a validação de todas as informações, existem duas atividades que devem ser
realizadas no processo, Ordenar Equipamento e Ordenar Circuito, sendo importante ressaltar
que ambas podem ser feitas em paralelo e dependendo do caso, apenas uma é executada. O
pedido do equipamento é feito à equipe de Logística, que dá suporte aos SDMs e provê todos
os dispositivos que foram ordenados, entregando-os no local do cliente. Já o pedido do
circuito é feito com operadoras locais que foram acordadas durante a realização do contrato
na etapa de Vendas, são solicitadas a tecnologia e a velocidade que o circuito terá e é feito
todo o gerenciamento da entrega do mesmo, agendando as datas para as visitas,
implementação e ativação.
Assim que os pedidos são realizados, é necessário entrar em contato com o time de
suporte técnico, presente na parte da etapa de Transição, para que eles possam criar a préconfiguração que será utilizada nos equipamentos. Não é uma fase que demanda muito tempo,
porém é de suma importância para o sucesso do projeto.
Antes de dar início à instalação dos equipamentos junto com o circuito no local do
cliente, é importante seguir com o agendamento de dois atores indispensáveis, o agente para o
suporte técnico e o técnico de campo, pois ambos atuam diretamente na instalação. Vale
ressaltar que esse agendamento só é possível a partir do momento que o agente SDM entra em
um acordo com o cliente a respeito da data da instalação.
No momento da instalação, o técnico de campo faz todas as mudanças físicas
necessárias no lado do cliente com o auxílio do suporte técnico, e assim que todas as
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alterações estiverem completas, o agente de suporte realiza a configuração inicial deixando o
cliente parcialmente operativo, sem que seus serviços possam ser impactados.
Diante do término e sucesso da instalação, o agente SDM entra em contato novamente
com o cliente para programar a migração final. Etapa onde um time também do suporte
técnico, porém extremamente dedicado, realiza a configuração final da rede, atendendo a
todas as especificidades do cliente. E por fim, o SDM segue com o fechamento da ordem de
serviço, completando todas as informações essenciais e relevantes sobre o serviço que foi
entregue, pois as ordens são avaliadas após o fechamento e é extremamente importante que
todos os acontecimentos estejam registrados e documentados.
O processo dos agentes SDM é considerado extenso, pois está presente em grande
parte da ordem de serviço, e isso faz com que exista um determinado nível de complexidade
para gerenciá-lo, porém eles recebem uma planilha já previamente personalizada ao método
de trabalhar do time e todo o suporte é provido do começo ao fim pela liderança e todos
aqueles que complementam as atividades do mesmo.
Coletividade e proatividade são características fundamentais da organização, e isso se
torna um fator chave para que a mesma possa seguir um caminho onde todos estejam
alinhados e empenhados em realizar um bom trabalho, visando todos os objetivos e prazos
pré-estabelecidos.
4.5

Levantamento dos problemas
Diante dos fatores mencionados anteriormente, percebe-se que este processo tem uma

participação totalmente ativa e influente sob a etapa de Transição. À vista disso, em busca de
identificar os gargalos e oportunidades de melhoria existentes, o mesmo foi selecionado para
o estudo e desenvolvimento deste trabalho.
Após o entendimento sobre o processo como um todo e participação dos agentes
dentro dele, iniciou-se uma análise a fim de identificar os principais problemas.
Para realizar o levantamento dos problemas foram realizadas entrevistas pessoais e
individuais com todos os agentes da equipe com o propósito de compreender como o processo
é visto e entendido por cada um, realizando uma pesquisa sobre tudo o que se passa desde a
validação até o fechamento da ordem de serviço.
Assim que todos os membros do time SDM concluíram a pesquisa e acrescentaram
suas observações, realizou-se o estudo e tratamento dos dados voltados paras os possíveis
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problemas que são frequentes no processo. E a partir deste método, foi possível encontrar os
problemas e listá-los na Tabela 1.
Tabela 1 - Identificação dos Problemas. Fonte: Autor, 2020.

Problemas
Retrabalho
Atraso na entrega da Ordem
Uso das ferramentas
Atraso na chegada da informação
Times envolvidos no processo
Número de ferramentas
Complexidade do processo
Atividades engessadas
Quantidade de informações
Já com a identificação dos problemas finalizada, devido à quantidade levantada,
tornou-se necessário a priorização e agrupamento dos problemas. Uma etapa essencial onde é
possível verificar quais são os principais problemas que influenciam no andamento do projeto.
Diante disso, concluiu-se que existiam três problemas que acarretavam grande parte
das anormalidades no processo, sendo eles: Fluxo de Informações, Variedade de ferramentas
e Pendências externas.
Dessa forma foram estabelecidos os pontos chaves que necessitariam de alguma ação,
visando o aperfeiçoamento e simplicidade das atividades no dia a dia durante todo o processo.
A partir deles foi encaminhado um simples questionário de avaliação para todos os agentes
SDM com o objetivo de identificar o nível de importância de cada um desses problemas
dentro do processo.
Os agentes tinham que dar uma nota de um a três, sem que houvesse repetição da
mesma, e ao final foi realizada a soma das notas a fim de gerar uma pontuação total,
viabilizando a elaboração do Gráfico 1, responsável por mostrar o nível de envolvimento de
cada um dos problemas.

40

Gráfico 1 - Avaliação dos Problemas. Fonte: Autor, 2020

Em primeiro lugar, com o total de cinquenta e dois pontos obteve-se o problema
“Variedade das ferramentas”, seguidos do “Fluxo de informações” com quarenta e nove
pontos e logo após, o problema “Pendências externas” com um total de quarenta e cinco
pontos. Através desse levantamento e estudo com os agentes tornou-se perceptível o principal
foco para a elaboração do trabalho.
Já com os principais problemas levantados e direcionamento estabelecidos, tornou-se
necessário levantar as razões pelas quais os problemas ocorrem com frequência, pois todo o
entendimento acerca do cenário atual e de como ele vem sendo impactado é de suma
importância para propor todas as melhorias possíveis ao processo.
Primeiramente, observou-se que um dos motivos pela ausência da qualidade das
informações e atrasos na entrega das ordens de serviço se dava por conta do envolvimento de
outras equipes que dão suporte ao serviço que está sendo prestado. Foi relatado pelos agentes
que muitas das vezes eles recebem informações difusas, o que interrompe a sequência das
atividades e isso se torna ainda mais grave quando esses mesmos times demandam muito
tempo para realizar suas atividades e com compartilhá-las com os SDMs, o que acaba gerando
o problema “Pendências externas”.
Dando sequência a todos esses pontos que foram levantados, identificou-se o problema
“Fluxo de Informações”, devido ao fato de a empresa lidar com uma grande quantidade de
informações e elas percorrerem o processo desde a criação até o fechamento da ordem de
serviço. Ao analisar as causas da geração desse problema, notou-se que muitas das vezes as
informações não eram transmitidas com clareza ao longo do processo por parte das outras
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equipes envolvidas e até mesmo o cliente, e em alguns casos, as mesmas até se perdiam,
dificultando a execução das atividades e gerando insatisfação aos agentes.
Por fim, apontado como o principal problema, analisou-se as causas referentes ao tema
“Variedades de Ferramentas”, o qual foi mais mencionado pelos SDMs. Tendo vista todos os
outros problemas ligados à falta de qualidade e atraso na entrega das informações, percebe-se
que existe um número elevado de ferramentas as quais os agentes necessitam utilizar todos os
dias.
Cada uma das ferramentas tem o seu propósito dentro do processo, existem as
gerenciais, as que provêm dados técnicos da tecnologia que será implementada, as
responsáveis pela identificação dos custos e aquelas que são utilizadas em conjunto com os
outros times da organização que dão suporte há algumas atividades. As informações não se
encontram centralizadas em um só local e essa diversidade, de acordo com os agentes, acaba
influenciando na execução das atividades, devido à busca por cada atualização em cada fase
do projeto, e consequentemente gera um impacto no rendimento e contentamento daqueles
que gerenciam a ordem de serviço desde o começo.
Após esse período de análise do processo e levantamento dos problemas e suas
respectivas causas, foram levados todos os pontos identificados nas pesquisas aos líderes,
supervisores e a gerente para que eles pudessem checar e avaliar todos os dados que foram
gerados, e então tomar alguma ação visando à melhoria e clareza das atividades do processo.
Por se tratar de uma empresa internacional e com processos padronizados que servem
para todas as sedes presentes no globo, para que haja qualquer tipo de alteração nos processos
é necessária a aprovação de todos aqueles que estão em cargos altamente gerenciais e que são
responsáveis pela elaboração de todos os processos e atividades da empresa. Então, foram
levadas todas as sugestões aos responsáveis e felizmente, devido a reclamações constantes em
relação a esses problemas, eles já tinham duas ferramentas em desenvolvimento, que de
acordo com eles, estavam alinhadas com tudo o que foi proposto e que ajudariam os agentes,
deixando o processo mais eficiente, simples e ágil.
4.6

Novas ferramentas
Como oportunidade de melhoria para o processo e atividades exercidas pelos agentes

SDM, a equipe de desenvolvedores da organização criou duas ferramentas que pudessem
atender às principais necessidades do time. Ambas surgiram de acordo com o que estava
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sendo planejado por aqueles responsáveis pela remodelagem do processo em conjunto com o
que foi estudado e identificado durante a realização do trabalho.
As ferramentas foram acrescentadas ao dia a dia de trabalho dos agentes e junto delas
foi oferecido um treinamento para que os mesmos aprendessem como manuseá-las, pois é um
período de adaptação onde as pessoas devem se familiarizar com elas e ter conhecimento
sobre a influência e as possíveis situações dentro do processo.
Por questões de segurança não foi possível mencionar e demonstrar imagens sobre as
ferramentas no trabalho, pois são conteúdos exclusivos e específicos da organização e não
podem ser levados a público. Portanto, ambas foram descritas no desenvolvimento deste
trabalho e receberam nomes fictícios, sendo eles, Alfa e Beta.
4.6.1 Ferramenta Alfa
A primeira ferramenta, denominada como ferramenta Alfa, tem como objetivo a
simplificação das atividades, ganhando e eficiência para a realização das mesmas. Trata-se de
um software criado a partir dos conceitos de robôs autônomos, Big Data e Cloud Computing,
três dos principais pilares da indústria 4.0, uma ideologia que a empresa segue, onde opta pela
inovação dos seus serviços através do uso da tecnologia.
A ferramenta Alfa foi criada para se comunicar com uma das plataformas já utilizadas
pelos agentes em sua rotina, que de acordo com eles encontra-se ultrapassada, a qual demanda
muito tempo de utilização e demonstra ausência de praticidade. Esta antiga ferramenta
denominada ficticiamente como SESIUM por motivos de confidencialidade tem como
principal objetivo receber as ordens de serviços e gerenciá-las, englobando desde a geração
dos dados e registros das informações das ordens de serviço e sendo responsável por uma das
partes das avaliações de desempenho dos agentes.
A primeira etapa em que a ferramenta Alfa passa a substituir o SESIUM se encontra
na parte do encaminhamento das ordens de serviços aos agentes, o que percorre por todo o
processo SDM. Após a criação das ordens de serviço, as mesmas são assinadas e distribuídas
para os agentes da equipe, onde cada um lida com mais de 50 ordens de serviços devido a
grande quantidade de pedidos e clientes existentes.
Na ferramenta SESIUM essa “assinatura” é feita manualmente, onde cada ordem é
assinada para um determinado agente individualmente, o que demanda um tempo que poderia
ser dedicado a outras funções dentro do processo. E isso também ocorre quando os agentes
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são orientados a transferir suas ordens para outro membro da equipe devido a alguma
estratégia da liderança ou quando o agente entra de férias e precisa deixá-las para outro
membro para que assim ele possa gerenciá-la na sua ausência.
Este cenário muda a partir da utilização da ferramenta Alfa, pois o procedimento passa
a ser mais rápido. É gerada uma planilha padrão em formato de Excel, conforme é mostrado
na Tabela 2, na qual só é necessário preencher os campos voltados à referência da ordem e o
nome do agente que está com as ordens e o nome do outro que as receberá. Após o
preenchimento dos dados, a planilha é adicionada à ferramenta em menos de três minutos,
algo inovador para os processos engessados da empresa e que agrega muito valor aos agentes.
Tabela 2 - Planilha de assinatura das ordens de serviço. Fonte: Autor, 2020

SESIUM REFERENCE
OS-1
OS-2
OS-3
OS-4
OS-5
OS-6
OS-7
OS-8
OS-9
OS-10
OS-11

SDM name
Agente 1
Agente 1
Agente 1
Agente 4
Agente 4
Agente 4
Agente 4
Agente 4
Agente 4
Agente 7
Agente 7

Your Name
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito

Outra função que foi adicionada à ferramenta Alfa é a realização do pedido dos
circuitos com as operadoras locais durante a etapa “Ordenar circuito”, porém a mesma ainda
encontra-se sob a fase de testes, já que é um ponto crucial para a ordem de serviço e as
informações precisam estar corretas e bem detalhadas. Vale ressaltar que existem diferentes
modelos de pedidos para cada operadora, o que faz ser ainda mais importante e cautelosa a
criação desta função.
Por fim, uma das funções que foi muito reconhecida pelos SDMs foi a facilidade para
dar suas atualizações nas ordens de serviços que são gerenciadas através da ferramenta
SESIUM. Um dos pontos da avaliação de desempenho dos agentes são as atualizações
semanais em todas as ordens de serviço com comentários sucintos e objetivos.
Anteriormente, este procedimento ocorria de forma manual assim como a assinatura
das ordens, era necessário colocar todos os comentários relevantes de cada ordem, uma por
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uma. Isso se agravava quando os agentes estavam com um número elevado de ordens, por
volta de oitenta ordens de serviço, demandando muito tempo para tal ação.
Esta função também se dá partindo do mesmo princípio que a assinatura das ordens de
serviço, também existe uma planilha padrão no formato de Excel, conforme é possível
identificar na Tabela 3.
Tabela 3 - Planilha de atualizações das ordens de serviço. Fonte: Autor, 2020

SESIUM REFERENCE
OS-1
OS-2
OS-3
OS-4
OS-5
OS-6
OS-7
...
OS-84
OS-85
OS-86

Comments
Update 1
Update 2
Update 3
Update 4
Update 5
Update 6
Update 7
...
Update 84
Update 85
Update 86

Your Name
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito
...
Matheus Agapito
Matheus Agapito
Matheus Agapito

Os agentes retiram de suas planilhas SDM providas pela liderança os dados voltados
às referências das ordens, o seu nome e os comentários desejados e preenchem essa planilha
para as atualizações, assim como foi demonstrado na tabela anterior.
A ferramenta alfa mostra-se totalmente inovadora dentre toda a metodologia que já
vinha sendo utilizada desde muito tempo, e vale ressaltar que ainda tem muito a oferecer para
a produtividade do processo, pois encontra-se em fase de testes para algumas funcionalidades
e contando com o apoio de todos os envolvidos para a melhoria contínua.
4.6.2 Ferramenta Beta
Seguindo a cultura de investir em tecnologia para melhor seus processos e rotina de
todos os colabores, a empresa criou e implementou a ferramenta Beta a suas operações. Esta
ferramenta segue o princípio dos ambientes cyber-físicos, capaz de agir de acordo com as
informações que são armazenadas através do Big Data, e é importante ressaltar a presença da
segurança cibernética, responsável por proteger todos os dados confidencias da empresa e do
cliente que são tratados nas ordens de serviço.
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A ferramenta Beta surgiu com o objetivo de substituir totalmente a antiga ferramenta
SESIUM, que conforme foi mencionada anteriormente, é utilizada durante anos e considerada
ultrapassada pelos agentes em relação a todos os avanços tecnológicos que ocorreram dentro
da organização.
Assim como o SESIUM, esta nova ferramenta tem uma atuação direta na parte
gerencial das ordens de serviços, ela está presente em todo o processo SDM e está conectada
com outras ferramentas que dão suporte aos agentes. Uma característica inovadora da Beta
que chama a atenção é o visual, a forma como seu conteúdo é transmitido aos usuários
mostra-se adepta ao formato das redes sociais utilizadas nos dias de hoje, sendo inteligível e
simples de ser manuseada.
Devido ao fato de ser uma ferramenta focada no gerenciamento e fundamental para o
êxito das atividades, foi acrescentada a função de interatividade entre todas as equipes que em
algum momento são responsáveis por alguma ação dentro do processo. Uma particularidade
que foi adicionada e totalmente ausente no SESIUM é a sequencialidade, uma determinada
ação só pode ser tomada dentro da ordem de serviço após a tarefa anterior estar completa, a
ferramenta não habilita o andamento da mesma.
Isso também vale para os agentes de outros times, pois não é possível dar seguimento
às atividades caso exista alguma pendência do lado deles, independentemente da etapa de
onde o processo esteja. A ferramenta também conta com um sistema de notificação de tarefas
pendentes que foi elaborado pelos desenvolvedores a fim de diminuir o atraso por parte de
outros envolvidos e da ordem de serviço como um todo.
Através de uma notificação na cor verde na ferramenta, os agentes são avisados que a
tarefa anterior foi finalizada, e passa a estabelecer um prazo para que os mesmos possam
tomar tal ação necessária. Caso eles não atendam a este prazo, a notificação passa a ter a cor
vermelha, tornando-a mais perceptível aos usuários e ajudando a liderança a tomar ações nas
ordens que estão com atrasos na entrega das atividades, elas passam a ser identificadas
facilmente.
Assim como foi dito anteriormente, a ferramenta Beta é utilizada durante todo o
processo, desde a chegada da ordem de serviço na etapa de Transição até o fechamento
quando passa para a parte de Operações. E vale ressaltar que a ferramenta SESIUM ainda não
foi totalmente removida do processo, o que faz com que os agentes ainda atuem com ela no
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dia a dia, porém esse cenário vem mudando gradativamente com a criação de novas ordens
dentro deste novo software adotado pela empresa.
Tratando-se de uma nova tecnologia que foi implementada, são providos treinamentos
constantes pelos desenvolvedores e conhecedores do processo SDM para que todos os
usuários possam utilizá-la corretamente, incluindo reuniões e discussões para levantar todas
as possíveis oportunidades de melhoria.
Todas as ações anteriormente tomadas na ferramenta SESIUM, passam a existir nesta
nova ferramenta, porém agora de maneira mais ágil e inovadora, contribuindo para a
satisfação dos agentes e, consequentemente, o aumento na produtividade.
5.

RESULTADOS
Após ambas as ferramentas estarem implementadas e sendo utilizadas diariamente

dentro da organização, foi realizada uma pesquisa com o propósito de identificar como os
usuários sentiam-se com essas ferramentas e descobrir o quanto elas poderiam afetar
positivamente ou negativamente o desempenho durante o trabalho, onde são exercidas todas
as funções que as englobam.
Para que os resultados fossem gerados e analisados, foi criado um questionário de
avaliação que contava com uma sequência de perguntas totalmente relacionadas a essas duas
ferramentas. Para que os resultados pudessem ser obtidos, esta etapa contou com a
participação de trinta e duas pessoas, contando com todos os atuais agentes SDMs presentes
na equipe e com outras pessoas que já pertenceram à equipe e chegaram a utilizar as
ferramentas, porém no momento exercem outro cargo dentro da organização.
O questionário foi divido em três seções, na primeira seção encontrava-se a parte
introdutória, onde as pessoas podiam descobrir a finalidade do questionário e então se
identificar para dar início à avaliação das ferramentas.
Logo após, na seção 2, estão presentes todas perguntas as ligadas à ferramenta Alfa,
voltadas ao seu funcionamento e como os usuários a enxergam dentro do processo, o que,
também, ocorre para a seção 3, onde são as perguntas em relação à ferramenta Beta.
Vale ressaltar que ao final das seções 2 e 3 foi colocado um campo de comentários
para que as pessoas pudessem colocar seus questionamentos, sugestões ou qualquer outro tipo
de observação que agregue para a avaliação e melhoria das ferramentas.
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O principal objetivo dessa pesquisa foi obter um conjunto de resultados qualitativos,
avaliando o funcionamento e a ideologia das ferramentas Alfa e Beta, através do ponto de
vista de cada um dos agentes SDMs que as utilizam dia a dia.
5.1

Resultados – Alfa
Todos os resultados a respeito da ferramenta Alfa foram obtidos através de nove

perguntas, onde todas elas tiveram como total enfoque a relação entre os usuários e a
ferramenta.

Essa pesquisa foi responsável por verificar como essa ferramenta foi recebida

pela equipe, como é o seu funcionamento e como foi avaliada pelos agentes após sua
implementação ao processo SDM.
Segue abaixo todas as perguntas que foram compartilhadas com entrevistados e seus
respectivos resultados após a conclusão da pesquisa:
1. Como você classifica o manuseio da Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 2 com os resultados obtidos:

Gráfico 2 – Classificação da utilização da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020
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2. As atividades de suporte e as substituem algumas funcionalidades das
ferramentas utilizadas atualmente no processo dos agentes SDM estão bem
definidas dentro da Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 3 com os resultados obtidos:

Gráfico 3 – Avaliação da definição das atividades de suporte da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020

3. Como você avalia a operacionalidade da Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 4 com os resultados obtidos:

Gráfico 4 – Classificação de operacionalidade da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020
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4. Qual nível demonstra o quanto a Alfa pode facilitar o gerenciamento de uma
ordem de serviço?
Segue abaixo o Gráfico 5 com os resultados obtidos:

Gráfico 5 – Nível de contribuição da ferramenta Alfa para o gerenciamento da ordem de serviço. Fonte: Autor, 2020

5. Os treinamentos oferecidos sobre o funcionamento da Alfa são eficientes?
Segue abaixo o Gráfico 6 com os resultados obtidos:

Gráfico 6 – Eficiência dos treinamentos da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020
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6. O quanto você está familiarizado com a ferramenta Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 7 com os resultados obtidos:

Gráfico 7 – Nível familiarização com a ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020

7. Como você avalia o propósito da criação da Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 8 com os resultados obtidos:

Gráfico 8 – Eficácia da proposta da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020
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8. Você acredita que existem oportunidades de melhoria para a Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 9 com os resultados obtidos:

Gráfico 9 – Probabilidade de oportunidades de melhoria para a ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020

9. De maneira geral, como você avalia a Alfa?
Segue abaixo o Gráfico 10 com os resultados obtidos:

Gráfico 10 – Avaliação geral da ferramenta Alfa. Fonte: Autor, 2020

5.2

Resultados - Beta
Assim como o caso anterior, os resultados da ferramenta Beta foram alcançados

através de perguntas, porém desta vez contando com 12 perguntas, devido ao fato de essa
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ferramenta ter sido elaborada com a finalidade de ser a mais nova solução para o
gerenciamento das ordens de serviço.
Podem-se identificar abaixo as perguntas que foram utilizadas nas pesquisas com os
agentes seguidas dos resultados atingidos através das respostas:
1. Como você classifica o manuseio da Beta?
Segue abaixo o Gráfico 11 com os resultados obtidos:

Gráfico 11 – Classificação da utilização da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020

2. As etapas do processo dos agentes SDM estão bem definidas dentro da Beta?
Segue abaixo o Gráfico 12 com os resultados obtidos:

Gráfico 12 – Avaliação da definição das atividades de suporte da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020
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3. Como você avalia a operacionalidade da Beta?
Segue abaixo o Gráfico 13 com os resultados obtidos:

Gráfico 13 – Classificação de operacionalidade da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020

4. Você acredita que todos os envolvidos na ordem de serviço encontram-se cientes
sobre a utilização da Beta?
Segue abaixo o Gráfico 14 com os resultados obtidos:

Gráfico 14 – Conhecimento dos usuários sobre a ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020
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5. Qual nível demonstra o quanto a Beta pode facilitar o gerenciamento da ordem
de serviço?
Segue abaixo o Gráfico 15 com os resultados obtidos:

Gráfico 15 – Nível de contribuição da ferramenta Beta para o gerenciamento da ordem de serviço. Fonte: Autor, 2020

6. O quanto você está familiarizado com a ferramenta Beta?
Segue abaixo o Gráfico 16 com os resultados obtidos:

Gráfico 16 – Nível familiarização com a ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020
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7. Os treinamentos oferecidos sobre o funcionamento da Beta são eficientes?
Segue abaixo o Gráfico 17 com os resultados obtidos:

Gráfico 17 – Eficiência dos treinamentos da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020

8. Como você avalia o propósito da criação da Beta?
Segue abaixo o Gráfico 18 com os resultados obtidos:

Gráfico 18 – Eficácia da proposta da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020
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9. Você acredita que existem oportunidades de melhoria para a Beta?
Segue abaixo o Gráfico 19 com os resultados obtidos:

Gráfico 19 – Probabilidade de oportunidades de melhoria para a ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020

10. Você acredita que a Beta tem potencial para ser a principal ferramenta para o
gerenciamento das ordens de serviço?
Segue abaixo o Gráfico 20 com os resultados obtidos:

Gráfico 20 – Potencialidade da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020
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11. De maneira geral, como você avalia a Beta?
Segue abaixo o Gráfico 21 com os resultados obtidos:

Gráfico 21 – Avaliação geral da ferramenta Beta. Fonte: Autor, 2020

6.

DISCUSSÃO
A partir dos dados qualitativos que foram gerados através dos questionários que foram

encaminhados aos usuários, identificou-se primeiramente que as duas ferramentas obtiveram
resultados expressivos ao serem avaliadas.
Em relação à utilização de ambas, a ferramenta Alfa foi classificada como “Fácil” com
um percentual de oitenta e quatro por cento, já a ferramenta Beta foi classificada quanto ao
seu manuseio como “Moderado” somando um total de sessenta e quatro por cento. Este é um
aspecto que já leva a uma primeira dedução de que algo não está dentro da ideologia da
empresa, que seriam processos e ferramentas capazes de reduzir a complexidades das
atividades.
Este cenário também se repetiu ao buscar se essas ferramentas possuíam um
detalhamento das atividades as quais englobam, se os usuários conseguem verificar e entender
como vai ser tomada cada ação. Com um total de setenta e quatro por cento, foi identificado
que a Alfa possui todos esses aspectos bem definidos, o que diferencia da Beta, onde
observou-se que somente em alguns momentos é possível identificar esse detalhamento,
prevalecendo a opção “Às vezes” como o total de sessenta e nove por cento.
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Existem também dois fatores que são muito importantes para avaliação das
ferramentas, o primeiro consiste na classificação da operacionalidade, um tópico que avalia o
desempenho das mesmas durante a utilização, onde a ferramenta Alfa foi avaliada como
muito boa com cinquenta e oito por cento dos votos e a ferramenta Beta como boa com
quarenta por cento dos votos. O segundo fator trata-se do nível do quanto elas poderiam
facilitar o gerenciamento das ordens de serviço, um dos fatores chaves que são cultivados pela
empresa, que é o aperfeiçoamento dos métodos de gestão. Foi possível identificar que para os
agentes a Alfa tem grande influência positiva no gerenciamento das ordens, pois foi
classificada com cinquenta e oito por cento como nível “Muito alto”, contrariando a
ferramenta Beta, que obteve a maior parte dos votos como “Mediano”, chegando a quarenta e
um por cento.
Um tópico especial e dedicado apenas a Beta foi a busca para saber se todos aqueles
que atuam na ordem de serviço estão inteirados sobre a utilização das ferramentas e suas
ações que devem ser tomadas dentro dela. De maneira geral, atingiu-se o resultado “Às
vezes”, ou seja, para a maioria dos entrevistados, somente em alguns casos, os outros agentes
dos outros times estão cientes sobre a utilização da mesma, o que indica que algum
planejamento deve ser elaborado para que a ferramenta seja reconhecida e vista como um
mecanismo que agrega valor às atividades.
Ambas as ferramentas já tinham sido implementadas e estavam sendo utilizadas pelas
pessoas durante um tempo, por isso foi necessário adicionar à pesquisa o índice de
familiarização com as ferramentas e a eficiência dos treinamentos que são oferecidos pela
liderança e conhecedores do seu manuseio. A empresa preocupa-se com a relação entre seus
colaboradores e as ferramentas e conta com treinamentos mensais que surgem para apoiá-los
devido a alguma dificuldade e até mesmo a rotatividade dentro dos setores e a chegada de
novos colaboradores.
Na pesquisa observou-se que em relação à familiarização, Alfa atingiu um percentual
de sessenta e um por cento onde os entrevistados alegaram que estavam “Muito
familiarizados” com a ferramenta. Já a Beta alcançou o percentual de cinquenta por cento,
onde os mesmos informaram que estavam apenas familiarizados, porém vale ressaltar que
quarenta e um por cento indicaram que estavam pouco familiarizados com a ferramenta,
mostrando mais uma vez que ela não está atendendo aos propósitos da organização.
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Assim como qualquer ferramenta que é implementada ao processo da organização, a
Alfa e a Beta foram desenvolvidas com a finalidade de reduzir a complexidade das atividades
e aumentar o nível de produtividade dos agentes e da organização como um todo. Diante deste
fato, foi acrescentado um tópico à pesquisa para que as pessoas pudessem avaliar a eficácia de
ambas as ferramentas, a Alfa avaliada como “Muito eficaz” atingindo os cinquenta e cinco
por cento e em segundo lugar “Totalmente eficaz” com trinta e nove por cento. Do outro lado,
para a ferramenta Beta ocorreu um empate entre as classificações “Pouco eficaz” e “Eficaz”
tendo um total de quarenta e dois por cento.
Uma das filosofias da empresa é o foco na melhoria contínua de seus serviços,
tornando-os mais ágeis e produtivos, portanto, foi proposta aos usuários uma pergunta com o
intuito de saber se eles acham que existem oportunidades de melhoria para ambas as
ferramentas. Por se tratar de apenas uma ferramenta de suporte, a Alfa foi avaliada como uma
ferramenta que tem oportunidade de agregar ainda mais para o processo podendo obter mais
funções que facilitariam as atividades no dia a dia, de acordo com os agentes. A opção “Sim”
foi escolhida pela maior parte dos entrevistados, somando um total de oitenta e um por cento.
A ferramenta Beta também obteve uma porcentagem em relação à existência de
oportunidades de melhoria, visto que grande parte dos usuários acreditam que têm alguns
pontos que devem ser revisados na ferramenta. A opção “Sim” também prevaleceu com
oitenta e sete por cento, porém com outro ponto de vista, pois de acordo com todos os
resultados obtidos até agora, é possível deduzir que esta ferramenta ainda não é efetiva para
os agentes SDM.
Outro ponto voltado unicamente para a ferramenta Beta é o fato dela torna-se a
principal ferramenta para o gerenciamento das ordens de serviço, uma vez que esse foi um
dos propósitos de sua criação, substituir a ferramenta SESIUM que já se encontra antiquada
para o processo como um todo, tendo uma nova ferramenta totalmente aperfeiçoada aos
avanços tecnológicos da atualidade. Entretanto, com um cinquenta e três por cento de votos
na opção “Talvez”, observa-se que os SDMs ainda não estão seguros sobre a Beta. A junção
de todos os fatores vistos anteriormente faz com que eles questionem a sua utilização e
unanimidade, um ponto que deve ser levado em consideração e estudado pela liderança para
que haja a mudança deste cenário.
Por fim, o último tópico abordado e extremamente importante para este trabalho, foi a
avaliação de ambas as ferramentas como um todo, existindo as opções “Inadequado”,
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“Regular”, “Bom” e “Muito bom”. Através de um resultado de sessenta e seis por cento, a
ferramenta Alfa pode ser considerada por grande parte da equipe como essencial para a
simplificação e redução de tempo das atividades, foi classificada como muito boa para o
processo SDM, sendo importante mencionar que a mesma não recebeu nenhum voto no
quesito “Inadequado” e “Regular”.
Já a ferramenta Beta, foi classificada apenas como “Regular”, somando um total de
sessenta e seis por cento, um resultado totalmente fora do que visa a empresa para a prestação
dos seus serviços. A Beta ainda encontra-se muito distante de tudo o que foi planejado para
ela, e isso se torna perceptível ao analisar grande parte das respostas obtidas através dos
tópicos que compõem o questionário, mostrando-se sujeita a alterações e análise sobre a sua
utilização.
Após identificar alguns comentários que foram realizados ao final dos questionários,
identificou-se que para a maioria dos agentes a ferramenta Alfa é muito importante para a
rotina do trabalho, pois ela tem um papel fundamental na otimização das atividades, uma
ferramenta capaz de auxiliar, de forma rápida e fácil, os processos internos da equipe e
responsável por automatizar as tarefas repetitivas, o que impacta diretamente na redução do
tempo. E outro aspecto significativo, é que o fato de os agentes acreditarem que ela deveria
ser estendida para outras funcionalidades dentro do processo Service Delivery Manager, tudo
isso devido ao seu sucesso de implementação.
Entretanto, tratando-se da ferramenta Beta, foi possível perceber que para os usuários
é importante que sejam feitos alguns ajustes nela, e assim poderá se tornar uma ótima
ferramenta. Eles concordam que a ideia de sua criação foi excelente, porém ao entrar no lado
operacional, a sua utilização passa a ser contestada pela maioria da equipe, o que faz com que
seja necessário o aumento na eficiência e quantidade de treinamentos fornecidos pelos
desenvolvedores e entendedores, e um estudo bem aprofundado sobre o seu manuseio e
envolvimento no processo.
Deste modo, percebe-se que ambas as ferramentas foram criadas com um papel
importante de reestruturar o processo SDM tornando-o mais ágil e menos complexo, seguindo
a cultura da organização, que é aumentar a sua produtividade e prestar seus serviços no menor
tempo possível agregando valor para o cliente. Mesmo com perspectivas de utilização,
funcionamento e eficácia diferentes, de acordo com os agentes da equipe, tanto a Alfa quanto
a Beta possuem um grande potencial de serem ferramentas chaves para o bom gerenciamento
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das ordens de serviço. No entanto é essencial ressaltar, que isso só será possível uma vez que
os seus criadores comecem um estudo voltado a adaptá-las a partir das oportunidades de
melhoria que foram mencionadas pelos agentes SDM, os principais responsáveis por
determinar como está o desempenho de cada delas.
7.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo atual encontra-se em constante mudança, a busca incansável das empresas

pela inclusão e implantação de meios tecnológicos que possam aumentar a produtividade e
consequentemente os lucros é inevitável, sendo ainda mais normal ao se tratar daquelas
consideradas como de grande porte. Sendo assim, observa-se que um dos principais aspectos
para que essas grandes empresas atinjam o sucesso em seus negócios, é a mudança da cultura
organizacional e introdução de métodos e estudos que estejam focados na melhoria contínua e
otimização dos processos, conforme foi abordado ao longo de toda pesquisa.
Este trabalho estabeleceu como situação problema o estudo sobre o uma empresa de
TI e Telecomunicações e como ela pôde se adequar as novas tendências desta era totalmente
tecnológica a qual está inserida. Os objetivos traçados foram mostrar a influência da filosofia
de Serviço 4.0 nos serviços prestados pela empresa, levando em consideração os princípios do
Lean Service, visando à diminuição de complexidade das atividades, o aperfeiçoamento do
processo, o aumento da produtividade, e principalmente, a satisfação do cliente.
A partir da revisão de literatura foram apresentados todos os conceitos, ferramentas e
aspectos do Serviço 4.0, Lean Service e todos os outros temas responsáveis por fundamentálos. Sendo assim, foi possível atingir o objetivo por meio da análise e implementação de duas
ferramentas adicionadas ao processo SDM, que foi escolhido como o processo principal a ser
estudado.
A respeito da primeira ferramenta, a Alfa, foi possível perceber que o seu resultado foi
totalmente satisfatório. Uma ferramenta que aderiu a todos as ideologias da empresa, e como
principal ganho trouxe agilidade e efetividade ao processo, reduzindo o tempo das atividades
repetitivas do dia a dia. Pode-se afirmar que a implementação da Alfa atingiu o objetivo
traçado pela organização, e devido a este fato, muitos dos agentes acreditam que ela tem
potencial para ser aprimorada e participar ainda mais do processo, deixando de ser apenas
uma ferramenta de suporte.
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Em paralelo, observou-se que a ferramenta Beta, mesmo com a sua finalidade de ser a
principal ferramenta de gerenciamento, não foi completamente aceita e compreendida pela
maioria de seus usuários. A intenção da Beta era essencial e atendia às necessidades dos
SDMs quando foi criada, porém ela é uma ferramenta que não acompanha a atualização das
metodologias de trabalho da empresa e é oposta aos métodos ágeis de gerenciamento.
Deste modo, entende-se que, assim como a empresa abordada no trabalho, qualquer
outra empresa voltada para a área de serviços de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações pode se adequar a este mercado competitivo e altamente tecnológico, uma
vez que a cultura da empresa e os métodos de gestão estejam voltados para a forma como os
serviços são prestados.
Neste trabalho, observou-se que devido à adoção das características e o foco nos
pilares do Serviço 4.0, foi possível obter duas ferramentas inovadoras e com grande potencial
de otimizar e facilitar algumas das atividades rotineiras dos colaboradores. Isto mostra como o
Serviço 4.0 pode se fortificar e agregar valor às organizações através de uma filosofia de
gestão focada em serviços, o Lean Service, deixando de lado a visão do produto como um
todo e pensando em todas as atividades ao longo do processo que contribuem para o aumento
da qualidade dos serviços e a satisfação do ciente.
Como trabalho futuro, propõe-se o mapeamento e identificação dos processos dos
outros times que estão presentes na etapa de Transição, visto que as ordens de serviço sofrem
muita influência de diferentes lados desde a sua criação até o fechamento, o que tem grande
impacto na produtividade e tempo de entrega dos serviços. Outro fator importante é a
qualidade dos treinamentos que são oferecidos pela liderança, pois ainda assim muitos têm
dificuldade de manusear ferramentas recém implementadas, e por fim, como última sugestão
de pesquisas futuras, um estudo sobre a resistência dos agentes a novas ferramentas, sendo
essencial identificar o que leva os agentes a não aceitarem ou disfrutarem das novas
ferramentas que a empresa vem implementando em prol do aperfeiçoamento de suas
atividades.
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