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RESUMO 

 

Nos dias de hoje a utilização dos recursos digitais deixou de ser um diferencial e passou 

a ser uma necessidade em todas as empresas por representar um importante diferencial 

competitivo em função das vantagens proporcionadas, tais como redução de custos, agilidade 

e confiabilidade de informações, fornecendo meios que proporcionem elementos para a análise 

e tomada de decisões. No Brasil, é esperado que o mercado de TI cresça 11,5% e é atualmente 

o um dos maiores mercados de softwares do mundo, segundo um estudo feito pelo IDC 

Predictions. O Trabalho teve como objetivo identificar, priorizar e propor soluções de melhoria 

no processo atual de uma empresa de qualidade de software através da utilização das 

ferramentas existentes na Engenharia de Qualidade. Para tal, a fim de identificar e solucionar 

problemas encontrados na empresa estudada, foram realizadas as seguintes etapas: mapeamento 

do processo atual, identificação de desperdícios e oportunidades de melhorias, desenvolvimento 

de soluções e criação de plano de ação a ser implementado. Com relação a Metodologia de 

Pesquisa, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, documental, a respeito dos conceitos de 

Engenharia da Qualidade e aplicada através de um Estudo de Caso em empresa de qualidade 

de software. E por fim o resultado de todo o trabalho foi a identificação de uma oportunidade 

de melhoria no processo de documentação da empresa estudada onde será realizada a criação 

de um fórum interno, que buscará centralizar toda a documentação da empresa e auxiliar no 

desenvolvimento da mesma através da expansão de conhecimento entre os funcionários e o 

maior controle das atividades exercidas por eles. 

Palavras-Chave: Gestão de Projetos, Lean, Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

 Nowadays the use of digital resources is no longer a differential and has become a 

necessity in all companies because it represents an important competitive differential due to the 

advantages provided, such as cost reduction, agility and reliability of information, providing 

means that provide elements for analysis and decision making. In Brazil, the IT market is 

expected to grow 11.5% and is currently one of the largest software markets in the world, 

according to a study by IDC Predictions. The objective of this work was to identify, prioritize 

and propose solutions for improvement in the current process of a software quality company 

through the use of existing tools in Quality Engineering. To this end, in order to identify and 

solve problems found in the studied company, the following steps were carried out: mapping 

the current process, identifying waste and opportunities for improvement, developing solutions 

and creating an action plan to be implemented. Regarding the Research Methodology, a 

qualitative, documentary research was used, regarding the concepts of Quality Engineering and 

applied through a Case Study in a software quality company. And finally, the result of all the 

work was the identification of an opportunity for improvement in the documentation process of 

the company studied, where the creation of an internal forum will be held, which will seek to 

centralize all the company's documentation and assist in the development of the same through 

the expansion of knowledge among employees and greater control over the activities performed 

by them. 

 

Keywords: Project management, Lean, Quality 
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1. Introdução 

Com o passar dos anos as empresas têm buscado por modelos de gestão mais eficazes e 

estão mais preocupadas com a sua capacidade de inovação. A cada dia que passa existe uma 

procura maior em formas de automatizar seus processos internos, principalmente em atividades 

que agreguem mais valor às organizações. Novos modelos e arranjos organizacionais estão 

surgindo para atingir esses objetivos, tornando-se fator determinante para a competitividade das 

empresas em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado.  

No cenário competitivo atual onde as organizações estão inseridas, as mudanças no 

sistema de produção e a chegada de novas tecnologias conduzem as empresas a terem respostas 

rápidas aos apelos do ambiente externo, em busca de aumentos de produtividade e redução de 

custos na gestão de seus negócios (CARRETO, 2006). As mudanças guiadas pela globalização 

têm levado as organizações a promover uma melhoria nos processos de trabalho, uma 

reorganização estrutural e a implementar novas práticas administrativas e gerenciais (MOTA, 

1995).  

Ligado a essa ideia de mudanças no sistema de produção, surgiu o tema conhecido como 

produção enxuta que tende a ser uma estratégia de negócio, a fim de aumentar a satisfação dos 

clientes visando a melhor utilização de seus recursos através da filosofia Lean que visa 

implementar processos cada vez mais simples com foco na eliminação e redução de todas as 

perdas e desperdícios na produção. 

A área de Tecnologia da Informação (TI) vem crescendo dia após dia e está cada vez 

mais ganhando espaço nas indústrias, principalmente por estar presente na vida moderna. A TI 

têm encontrado desafios para gerenciar os níveis de produtividade, como redução de custos, 

produção de inovação e serviços entregues com garantia de qualidade. Esse estudo tem como 

objetivo utilizar os métodos da Engenharia da Qualidade para contribuir com o aumento da 

produtividade da empresa estudada.  

 

1.1 Objetivo Geral e Específicos 

Por meio da aplicação das ferramentas existentes na Engenharia de Qualidade e seus 

conceitos, este estudo buscará identificar oportunidades de melhoria, priorizar os problemas 

levantados, identificar e propor uma solução de melhoria no processo atual de uma empresa de 

qualidade de software, além de entregar um protótipo para auxiliar na implementação dessa 

solução. 

O assunto que norteará esse trabalho será: Como solucionar um problema em uma 

empresa de qualidade de software com o uso das Ferramentas da Qualidade. 
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 Como objetivos específicos, foram estabelecidos os abaixo relacionados: 

a) Realizar uma revisão da literatura sobre o conceito de Qualidade que dará suporte ao 

desenvolvimento do trabalho. 

b) Identificar os problemas através de pesquisa realizada com funcionários da empresa 

c) Efetuar a priorização dos problemas por meio de ferramentas da Qualidade. 

d) Levantar as principais causas dos problemas. 

e) Levantar e priorizar soluções para que sejam adotadas pela empresa 

f) Elaborar um plano de ação para a implementação da solução proposta  

 

1.2 Justificativa do estudo 

Tendo em vista o real crescimento da empresa estudada, a necessidade em se adequar 

cada vez mais aos cenários atuais de práticas de gestão a aplicação dos conceitos e Ferramentas 

da Qualidade visa garantir uma melhoria significativa em seus níveis de serviços buscando 

oportunidades de melhorias e entregando soluções cada vez mais valiosas ao setor de T.I.,  

Levando em conta também o substancial avanço das tecnologias, é notável que as 

empresas têm investido em infraestruturas cada vez mais completas e complexas que 

demandam um entendimento mais completo dos processos e da empresa. Nesse sentido, 

acredita-se que os conceitos abordados no Lean e na Engenharia da Qualidade possam 

contribuir com técnicas de melhorias que essas empresas buscam através do uso de suas 

ferramentas e filosofias.  

Direcionando para a área acadêmica, existem muitos estudos sobre a aplicação das 

técnicas da Engenharia da Qualidade em diversos setores, não apenas na manufatura como 

também na área de serviços, porém ainda é difícil encontrar materiais de pesquisas voltadas à 

área de TI e suas derivações. Dessa forma, este trabalho vem contribuir através de um estudo 

que apresenta a aplicabilidade dos conceitos e das Ferramentas da Qualidade na área de 

tecnologia da informação. 

 

2. Referencial Teórico 

De acordo com a pesquisa forma-se uma questão problematizadora acerca de soluções 

em relação a Qualidade de Softwares e outras questões especificas para realizar a revisão do 

estudo de caso e documental, sendo, portanto, uma pesquisa qualitativa. O trabalho em questão 

seguirá a seguinte linha de raciocínio: primeiramente serão apresentados os conceitos e a 

criação da Engenharia da Qualidade depois serão abordadas as principais Ferramentas e um 

breve estudo sobre a filosofia Lean e Mapeamento de processos, também é necessário realizar 
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um estudo sobre a sua aplicação em empresas de tecnologia da informação e como suas 

ferramentas podem ser uteis para o setor. 

 

2.1  Gestão da Qualidade 

2.1.1  Conceito de Qualidade 

 

De acordo com Miguel (2005) qualidade se define como a habilidade de um conjunto 

de características de um produto, processo ou sistema tem para atender aos requisitos dos 

clientes e partes interessadas. Para Paladini (2008), qualidade é um conjunto de características, 

propriedades, atributos, ou elementos que compõem bens e serviços. As duas definições podem 

trazer uma visão geral e também objetiva para o termo qualidade, porém a definição dada por 

Miguel (2005) traz uma vertente mais subjetiva, onde traz uma relação entre empresa e 

mercado. 

Outras definições foram dadas por diversos teóricos durante as eras evolutivas da 

qualidade são elas: Segundo Shewhart (1931) em uma de suas definições de qualidade: “A 

qualidade é subjetiva e objetiva”, já para Deming (1993) “Qualidade é a satisfação das 

necessidades do cliente em primeiro lugar.”;  Juran (1990) traz duas definições: “Qualidade é 

uma barreira de proteção à vida” e “Qualidade é adequação ao uso.”; conforme Armand 

Feigenbaum (1983), “Qualidade é a composição total das características de marketing, projeto, 

produção e manutenção dos bens e serviços, através dos quais os produtos atenderão às 

expectativas do cliente.”; de acordo com Crosby (1979) “Qualidade é conformidade às 

especificações.”; Segundo Kaoru Ishikawa, “Qualidade é satisfazer radicalmente ao cliente, 

para ser agressivamente competitivo.”; e também como forma de definição Taguchi (1990) 

afirma que “Qualidade é a diminuição das perdas  geradas por um produto, desde a produção 

até seu uso pelos clientes.”  

Além de todas essas definições apresentadas, uma das mais importantes e que mais 

agregou valor para a Qualidade foi a criação de Garvin (1987), onde ele definiu as cinco 

abordagens distintas da qualidade que são usados de acordo com os motivos que fazem com 

que um consumido adquira um produto ou serviço, essas abordagens são: transcendental, 

baseado no produto, baseado no usuário, baseado na produção e baseado no valor. 

 

2.1.2  História da Qualidade 

De acordo com Paladini (2012), no começo da evolução humana, o homem descobriu a 

primeira ferramenta e com isso começaram os problemas, a tal ferramenta não atendia as 
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expectativas e não era tão confiável. Por conta disso o homem precisou sair a procura de 

materiais melhores e passou a utilizar a pedra. Neste instante ele descobriu a necessidade da 

qualidade. 

A partir desta descoberta, os artesãos ficaram responsáveis sobre a produção, tendo 

assim o controle completo do processo, desde a escolha da matéria prima até a venda do 

produto. Este modelo de produção foi mantido até o final do século XVIII e início do século 

XIX, quando ocorreu um grande avanço nas relações de trabalho conhecida como Revolução 

Industrial, com o surgimento dos modelos mecânicos em toda a Europa e começaram a surgir 

as fabricas de tecidos que mudaram a face do mundo. Durante essa época, os trabalhadores 

eram forçados a trabalhar até 16 horas por dia em condições sub-humanas de trabalho e todo 

trabalho ainda era verificado por quem fazia o mesmo. 

Na virada do século XVIII Henry Ford trouxe para o mundo um novo conceito de 

produção conhecido como linha de montagem. Esse novo conceito trouxe como maior novidade 

a criação da figura do “inspetor de qualidade”. Onde cada um faz a sua parte sem se preocupar 

com a qualidade do todo.  Este sistema de produção perdurou até a década de 60. Foi quando o 

mundo se viu às voltas com os tigres Asiáticos, em particular o Japão que introduziu uma visão 

particular sobre os conceitos de qualidade conhecido como o Controle de Qualidade Total. 

 

2.1.3  Ferramentas da Qualidade 

No âmbito da Engenharia da Qualidade existem diversas ferramentas que atendem a 

variadas necessidades, porém algumas dessas são de fato mais utilizadas em diversos projetos. 

Abaixo serão mostradas algumas destas ferramentas. 

 

2.1.3.1 – Diagrama de Pareto 

De acordo com Rodrigues (2006) o Diagrama de Pareto é um gráfico composto por 

distribuições verticais, que determinam os problemas que devem ser resolvidos de acordo com 

a devida prioridade, sendo que as Folhas de Verificação devem ser utilizadas como um apoio 

durante sua construção. 

É uma ferramenta de análise de dados, exibida como um gráfico de barras verticais. 

Após a construção do gráfico de Pareto, geralmente considera-se que a causa que será atacada 

é a que coletivamente, causa cerca de 80% dos problemas. Vieira (1999) afirmou: “O gráfico 

de Pareto determina a prioridade, ou seja, mostra a ordem em que o problema deve ser 

resolvido”. 
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Com base no princípio de Pareto que originalmente foi desenvolvido para estudo da 

distribuição desigual da riqueza, Joseph Juran implementou um Diagrama de Pareto para 

explicar por que 80% das consequências são decorrentes de 20% das causas. Joseph Juran disse: 

"É preciso saber distinguir pessoas importantes de pessoas triviais" 

A relação 80/20 (gráfico de Pareto) como é mostrado na figura 1 é muito adequada para: 

identificar problemas, verificar os principais motivos da não conformidade e determinar se a 

direção do trabalho está correta. 

Figura 1 – Diagrama de Pareto 

 

Fonte: MARCONDES (2015) 

 

2.1.3.2  - Histograma 

Para Bastos (2017) o Histograma como pode ser visto na figura 2. é uma ferramenta 

gráfica que ajuda a examinar a frequência dos dados projetados para determinar como uma 

determinada amostra é distribuída. O Histograma também é chamado de gráfico de distribuição 

de frequência, representado por um gráfico de barras, e sua visualização auxilia no 

entendimento do caso, tal como: 

• Quantidade de produtos não-conformes; 

• Dispersão das medidas de determinado produto, Entre outros. 

Além disso, esta ferramenta da qualidade se encaixa diante de variáveis quantitativas e 

que exigem algum tipo de medição. Exemplo: 

• Peso; 

• Largura; 

• Comprimento; 
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• Temperatura; 

• Volume; 

• Tempo. 

Figura 2 – Histograma 

 

Fonte: Walker Bastos (2017) 

 

2.1.3.3 – Carta de Controle 

 De acordo com Vieira (1999) uma carta de controle é uma ferramenta gráfica que pode 

auxiliar visualmente no monitoramento do processo e sua possível variabilidade. As cartas de 

controle, também conhecidas como gráfico de controle, são ideais para identificar 

estatisticamente desvios ou mudanças inesperadas que podem ocorrer em um determinado 

estágio do processo. 

 

O principal método de criação de um gráfico de controle é baseado no desvio padrão de 

um determinado processo. De acordo com a boa prática, alguns teóricos afirmam que a variação 

da amostra pode ser três vezes maior ou três vezes menor que o desvio padrão encontrado. Pela 

aparência, o gráfico de controle tem: 

 

• Linha superior de controle – linha constante no gráfico que indica os limites 

máximos de controle em determinado processo (limite superior de controle = 3 vezes 

maior ao desvio padrão) 
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• Linha inferior de controle – linha constante no gráfico que indica os limites 

inferiores de controle em determinado processo (limite inferior de controle = 3 vezes 

menores ao desvio padrão) 

• Linha central – que representa a variação ao longo de um período de tempo, 

podendo ser localizada acima da linha superior, abaixo da linha inferior de controle 

ou entre ambas. Quando localizado entre o limite superior e o inferior demonstra 

que existe um desvio padrão menor do que as variações permitidas. 

 

É importante notar que os limites superior e inferior são determinados com base no 

comportamento real do processo ao longo do tempo. Isso elimina a ideia de que os limites de 

controle superior e inferior são selecionados aleatoriamente.  

As cartas de controle podem usar características ou atributos variáveis. As 

características variáveis são representações digitais, como temperatura, peso, espessura, etc. 

Esses atributos são determinados por termos como "conformidade" e "não conformidade", 

"defeituoso" e "não defeituoso". 

Um exemplo de carta de controle pode ser visto na figura 3. abaixo: 

Figura 3 – Carta de Controle 

 

Fonte: Walker Bastos (2017) 

 

2.1.3.4 - Diagrama de Relação 

Para Miguel (2005) essa ferramenta permite um desdobramento mais efetivo do 

Brainstorming, agrupando as ideias e conceitos por afinidade. Na sequência, pode se 

estabelecer vínculos (inter-relações) entre os conceitos, estabelecendo as relações causais entre 

conceitos, permitindo, mais do que o pensamento convencional (linear thinking), a exploração 

do pensamento lateral (lateral thinking). Através das setas que direcionam a relação causa 

efeito, consegue-se perceber qual o fator predominante para um determinado problema, que 



18 

 

 

será aquele bloco de onde sai o maior número de setas, ou seja, o fator que mais impacta nos 

demais. Um exemplo de diagrama de inter-relações é o diagrama de influência, muito utilizado 

para estabelecer os graus de influência entre os diversos partes interessadas (stakeholders) de 

um projeto. 

O Diagrama de relação pode ajudar a ligar causas a um determinado problema e com 

isso identificar qual das causas levantadas tem relação direta com o problema priorizado, ele 

pode ser adaptado para diversas formas de entendimento. Na figura 4 podemos ter uma noção 

de como é feita a esquematização de um diagrama de relação na pratica. 

 

Figura 4 – Diagrama de Relação 

 

Fonte: MIGUEL (2005) 

 

 

2.1.3.5– Diagrama de Dispersão 

Para Fernandes (2012) o Diagrama ou Gráfico de Dispersão é uma ferramenta usada 

para identificar a correlação entre as variáveis. Os Diagramas de dispersão (também chamados 

de gráficos de dispersão ou gráficos de correlação) são perfeitos para quem deseja entender se 

a a relação criada entre a causa e o efeito realmente faz sentido. Usando esta ferramenta, você 

pode eliminar inferências e mal-entendidos de que algo pode acontecer devido a influência de 

outra variável 

Em geral o gráfico de dispersão é feito com base em duas variáveis, sendo: 

• Variável independente – são as causas de uma consequência. Por exemplo, 

uma fábrica que deseja descobrir a relação entre os “números de funcionários 
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faltantes” e os “dias chuvosos”. Neste caso os “dias chuvosos” são as variáveis 

independentes, pois são as causas que serão analisadas nesta correlação. 

• Variável dependente – é o efeito/consequência. Utilizando o mesmo exemplo 

da relação entre a “quantidade de chuva” e o “número de funcionários faltantes”, o 

fator “número de funcionários faltantes” é a variável dependente, uma vez que será 

averiguado se o “aumento de chuvas” (causa) provoca alguma alteração no “número 

de funcionários faltantes” (efeito/consequência). 

 

Existem três tipos de correlações ao investigar a relação entre variáveis, sendo elas: 

• Correlação positiva – quando duas variáveis aumentam na mesma direção.  

• Correlação negativa – quando duas variáveis são correlacionadas, porém o 

aumento de uma representa o decréscimo de outra.  

• Correlação nula – ao correlacionar duas variáveis se descobre que não existe 

nem uma tendência positiva ou negativa.  

Um exemplo de gráfico de dispersão pode ser visto na figura 5. onde são representados 

os pontos obtidos por cada jogador de uma seleção de basquete de um determinado país. No 

gráfico são mostrados o número de pontos pelo número de minutos jogados por cada jogador. 

 

Figura 5 – Gráfico de dispersão 

 

Fonte: J.A Fernandes (2012) 
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2.1.3.6 - Brainstorming 

 O Brainstorming para Oliveira (1995) é uma ferramenta que é muito usada em diversas 

etapas do projeto, sendo na grande maioria das vezes na etapa de planejamento. Sua definição 

consiste em uma tempestade de ideias que são levantadas durante uma reunião em grupo sobre 

um tema especifico.  

O método foi criado em 1939, por Alex Osborn, a partir do entendimento de que 

soluções coletivas trariam resultados melhores e mais criativos do que medidas individuais e 

isoladas. 

De acordo com o modelo de Osborn, o brainstorming deve ter as seguintes 

características: 

• Quantidade: quanto mais ideias direcionadas especificamente ao mesmo 

problema, melhor. 

• Flexibilidade: buscar novas ideias para solucionar um problema e fugir do 

tradicional. 

• Liberdade: todo tipo de ideia deve ser levado em consideração durante a 

reunião. 

• Interatividade: A combinação de ideias é muito eficaz na busca por uma 

solução. 

• Tangibilidade: As ideias levantadas devem ser possíveis de realizar. 

 

2.1.3.7 - Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) 

OLIVEIRA (1995, p.29) define o Diagrama de Causa e Efeito “É uma representação 

gráfica que permite a organização das informações possibilitando a identificação das possíveis 

causas de um determinado problema ou efeito”. Também conhecido como gráfico de espinha 

de peixe ou diagrama de Ishikawa, foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1943. 

De acordo com Carvalho e Paladini (2012, p.360): “A estrutura do diagrama é similar a 

uma espinha de peixe. Nele, o eixo principal mostra um fluxo básico de informações e as 

espinhas, que para ele convergem, representam contribuições secundarias ao processo sob 

análise(...) O fluxo apresentado evidência causas que conduzem a determinados efeitos”. 

Em suas definições gerais, entende-se que as causas são fatores ou variáveis que 

influenciam na intensidade do efeito resultante. Sua classificação pode ser feita em categorias: 

Pessoas, equipamentos, métodos, transportes, sistemas e etc. Já os efeitos são definidos como 

uma característica de desempenho como pode ser visto na figura 6 abaixo: 
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Figura 6 – Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Ferramentas básicas da qualidade (Francisco L. Giocondo) 

 

Quando usar o diagrama de causa e efeito: 

• Quando for necessário encontrar todas as causas raízes de um determinado 

problema 

• Obter melhor visualização entre a relação dos efeitos e suas prioridades 

• Classificar as causas a identificando e expandindo em sub causas 

 

2.1.3.8- Matriz GUT 

Idealizada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, a Matriz GUT é definida como 

uma ferramenta que deve ser utilizada especialmente na identificação das intensidades dos 

problemas existentes em um determinado processo. Seu objetivo é levar em consideração três 

aspectos essenciais na hierarquização dos problemas identificados. São eles a gravidade, a 

urgência e a tendência que com suas iniciais formam a palavra GUT. 

A definição de cada palavra da matriz está indicada abaixo:  

• Gravidade: Impacto do problema sobre os processos, pessoas e resultados e seus 

defeitos que podem surgir em longo prazo caso o problema não seja resolvido 

• Urgência: Tem relação com o tempo disponível para que seja realizada uma tratativa 

para aquele problema  
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• Tendência: Potencial de crescimento do problema, avaliação de sua tendência a crescer 

ou diminuir ou até mesmo o desaparecimento do problema 

Quanto a pontuação de cada parâmetro existe um padrão a se seguir onde o mesmo interfere 

no cálculo final. A pontuação é dividida em notas de 1à 5 para cada dimensão da matriz e com 

isso é possível definir em ordem decrescente de pontos os problemas a serem abordados durante 

o projeto. 

 

Quadro 1 – Definição da matriz GUT 

 

Fonte: Merhi Daychouw 2007 

 

 

2.1.3.9 - Matriz BASICO 

Assim como para a priorização dos problemas encontrados utiliza-se a Matriz GUT, a 

Matriz BASICO é utilizada para priorizar as soluções levantadas para um determinado 

problema ou desperdício.  

Segundo Francisco I. Giocondo (2013) essa ferramenta trabalha na mesma linha de 

aplicação da Matriz GUT, sendo nela definidos pesos e parâmetros para avaliar as soluções 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Merhi+Daychouw%22
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levantadas e priorizar aquela que irá agregar mais valor para o projeto. Ele afirma, também, que 

a matriz BASICO propõe que a priorização das soluções seja feita por meio de uma matriz com 

as seguintes perspectivas: 

• Benefício: o quanto a solução irá beneficiar a organização? Seu impacto será grande 

ou pequeno? 

• Abrangência: quantas pessoas serão beneficiadas por esta solução? Sua 

abrangência será pequena ou grande? 

• Satisfação (do colaborador): qual o grau de satisfação dos colaboradores em relação 

a esta solução? 

• Investimento necessário: qual será o investimento que você necessitará para aplicar 

essa solução? 

• Cliente: o quanto esta solução irá beneficiar os seus clientes? 

• Operacionalidade: qual o grau de dificuldade para que esta solução seja executada? 

Ela necessita de alguma tecnologia especial ou é bastante simples de ser implantada? 

Possui algum impedimento legal para que a ação seja realizada? 

 

Cada aspecto desse irá passar por uma avaliação onde notas de 1 a 5 irão ser dadas para 

concluir a priorização, essas notas são definidas da seguinte forma como é exibida no quadro 

2. 
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Quadro 2 – Framework Lean IT

 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/2758648/ 

 

2.1.3.10 - 5W1H 

Ferramenta criada na indústria automobilística japonesa que busca dar maior segurança 

para a implementação de projetos e a criação de um plano de ação concreto. Para isso é 

necessário que se tenha conhecimento da solução proposta para que todos os dados sejam 

inseridos na tabela de forma a facilitar o entendimento de terceiros. 

Conforme Leripio (2001) define, o 5W1H é um método baseado em diretrizes, onde 

cada uma delas aponta para um resultado diferente. O método é constituído a partir de 

questionamentos importantes relacionados ao objetivo planejado anteriormente. Na maioria dos 

casos esses questionamentos são feitos por meio de documentos como planilhas ou tabelas. 

A ferramenta funciona como um guia na resolução de novos projetos e ações que serão 

realizadas pela empresa. Por isso, o método é bastante útil no planejamento de qualquer projeto 

ou objetivo que a empresa tenha como meta 

O termo é de a junção várias palavras em inglês que são interpretadas como os 

questionamentos realizados ao objetivo planejado. Nesse caso, temos 5 palavras em inglês que 

se iniciam com a letra W e apenas 1 palavra em inglês que se inicia com a letra H. Veja a seguir 

o que significa cada palavra de acordo com as aplicações: 
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• What – “O que será feito?”; 

• Why – “Por que será feito?” 

• Where –“Onde será feito?”; 

• When –“Quando será feito?” 

• Who – “Por quem será feito?” 

• How –“Como será feito?” 

 

Existem variações da ferramenta: o 5W1H e o 5W3H. O 5W1H é idêntico ao 5W2H, 

porém sem a pergunta How much? (quanto custará?). Essa variação se torna interessante em 

casos em que o custo do que foi definido é muito baixo ou irrelevante. 

Para facilitar o entendimento do processo a figura 7 mostra como são feitas as perguntas 

na tabela e também a ordem correta a seguir a fim de entregar o que é esperado no fim do uso 

da ferramenta. 

 

 

 

Figura 7 – Esquema 5W1H 
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Fonte: About Yohana Pinto (2019) 

 

2.2  Lean IT 

De acordo com Tenório (2018) a expressão Lean IT se dá para a adaptação dos conceitos 

da filosofia Lean convencional do Sistema Toyota de Produção para a área de Tecnologia da 

Informação (T.I), buscando a integração correta com o negócio para que seja possível agregar 

maior valor as entregas e com isso a satisfação do cliente. Segundo o autor, o Lean IT busca 

alterar para melhor a cultura interna da empresa, buscando métodos de trabalho que deixem os 

funcionários mais inseridos no processo e assim buscando uma melhoria contínua. A aplicação 

de seus conceitos tem como principais pontos: 

• Aproximar as pessoas de TI com as responsáveis pelos negócios da empresa 

• Quebrar os silos que dificultam as entregas de valor aos clientes 

• Solucionar problemas nos processos com o uso de ferramentas Lean 

• Modificar a forma como os colaboradores executam suas tarefas no dia a dia 

• Fazer com que os colaboradores pensem sempre sob a perspectiva do cliente 
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• Mudar a maneira como todas as pessoas da organização entendem e resolvem os    

problemas 

• Estabelecer uma efetiva mudança cultural 

A aplicação do Lean IT não se dá exclusivamente a empresas que atuam no ramo de T.I 

mas também em empresas de outras áreas mas que possuem um setor de T.I dentro de seus 

processos, seja como suporte de operações e serviços ou com foco no cliente. Na figura 8 

podemos ver o Framework do Lean IT: 

Figura 8 – Framework Lean IT

  
Fonte: ww.leanit.com  

 

2.2.1  Lean na área de T.I 

Conforme afirma Tenório (2018), os conceitos da produção enxuta se expandiram para 

diversos setores, entre eles o de T.I, pois nesse setor e muito comum as empresas trabalharem 

através de projetos e com isso aumentando a busca por mais qualidade em suas entregas e 

também um controle maior do tempo para não terem problemas com prazos, já que o que mais 

importa nessa área é a entrega com qualidade e no tempo certo. E com isso foi visto que a 

aplicação dos conceitos e ferramentas da Qualidade permite alcançar objetivos que agreguem 

cada vez mais valor à instituição como a redução de custos e prazos. Esse setor pode se 

beneficiar das técnicas destinadas a manufaturas, como mostra a figura abaixo: 
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Quadro 3 - Estrutura de Transferência 

 

Fonte: Adaptado de Bowen e Youngdahl (1998) 

 

Tratando-se da área de TI, a limitação do arbítrio dos empregados através de projetos 

físicos ou da instituição de procedimentos padrão é uma importante estratégia no controle da 

qualidade. Como é difícil para o gerenciamento intervir no processo de serviços e impor um 

sistema de avaliação da qualidade, como inspeções e testes, a limitação do arbítrio e a 

incorporação de métodos da produção enxuta, tais como pokayoke, ajudam a proporcionar 

serviços sem erros (Fitzsimmons, 2003). Poka-Yokes de serviços podem ser classificados como 

aqueles que previnem falhas do prestador de serviço (ou fornecedor) e aqueles que previnem 

falhas do cliente (o receptor) (Slack, 2002). 

 

2.3 Mapeamento de Processos 

Segundo Rother e Shook (1999) o mapeamento é um aliado das empresas que adotam o 

conceito Lean e que procuram à melhoria contínua e também para as que estão planejando a 

sua implementação. A escolha do mapeamento como ferramenta permite documentar todos os 

componentes que compõem um processo e corrigir qualquer elemento que esteja com 

problemas, sendo assim, é uma ferramenta que auxilia na detecção das atividades que não 

agregam valor ao processo.  
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Para Rother e Shook (1999), o mapeamento é uma ferramenta que fornece uma figura 

de todo o processo de produção. O mapeamento de processos utiliza diferentes técnicas de 

mapeamento, com diferentes enfoques e a interpretação correta destas técnicas é fundamental 

durante esse processo para até mesmo saber em qual etapa do projeto devem ser utilizadas. 

 

2.3.1 – Ferramentas para Mapeamento de processos 

 

O Mapeamento de processo é uma ferramenta com grande importância e muito usada, 

pelo fato de com a sua utilização de forma correta, e possível entender todo um processo e 

identificar gargalos ou desperdícios no mesmo. Existem diversos tipos de mapeamentos que 

são muito utilizados, porém os principais são: 

 

  2.3.1.1  - VSM (Value Stream Map) 

 

Segundo Rother e Shook (2003) o mapeamento do fluxo de valor (MFV) é uma 

metodologia que permite identificar e desenhar fluxos de processos, materiais ou informações, 

ajudando a encontrar oportunidades de melhoria em prol da diminuição de desperdícios. O 

diferencial do MFV é permitir a avaliação de processos trabalhando em conjunto, por meio de 

métricas adequadas, para cada processo individual e para o conjunto. Com ele é possível 

enxergar tanto o tempo que agrega valor ao processo quanto o tempo de espera do processo, 

fazendo com que seja possível visualizar tudo que realmente tenha seja necessário no processo, 

retirando os desperdícios.  

Existe uma simbologia que é usada para representar os processos e os fluxos. Além 

disso, o início de todo mapeamento acontece pela demanda do consumidor que é representada 

pelo ícone de uma fábrica e abaixo do ícone uma caixa de dados das necessidades dos clientes. 

Rother e Shook (2003) criaram uma lista com alguns dados principais do processo, são eles:  

• T/C (tempo de ciclo): frequência com que uma peça ou produto é realmente completada 

em um processo 

• TR (tempo de troca);  

• Disponibilidade (disponibilidade real da máquina); 

• Número de operadores 

• Tempo de trabalho (menos os intervalos), entre outros 
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Irani e Khaswala (2001) entendem a utilidade da ferramenta, porém criam uma lista com 

diversas restrições do VSM como por exemplo: 

 

A) Dificuldade para mapear grande quantidade de fluxos diferentes 

 

B) Não existência de indicadores financeiros 

 

C) Falta de gráficos para dar uma visão espacial do layout 

 

entre outros ... 

 

  2.3.1.2  - SIPOC 

 

Simon (2001) descreve o Diagrama  SIPOC como uma ferramenta usada para identificar 

todos os elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o trabalho 

começar. As letras da ferramenta mostram que o time deve considerar:  

Fornecedores (o 'S') de seu processo 

Inputs (o ' I') para o processo  

Processo (o ' P') que seu time está melhorando 

Outputs (o ' O') do processo 

Clientes (o 'C').  

Segundo ele, a ferramenta de SIPOC é útil quando não estiver claro: quem provê 

contribuições ao processo, que especificações são colocadas nas contribuições, quem são os 

verdadeiros clientes do processo, o que são as exigências dos clientes. 

 De forma geral, o SIPOC é uma ferramenta que auxilia na identificação dos elementos 

relevantes de um processo, possibilitando um melhor entendimento sobre o fluxo de produção 

de forma macro e identificar possíveis oportunidades de melhorias. Além da identificação dos 

pilares chaves que movem o fluxo da produção (fornecedores, entradas, processos, saídas e 

clientes), é possível também identificar indicadores de eficácia e eficiência que contribuam para 

o levantamento das propostas de melhorias que venham a ser benéficos para a organização 

parceira. 

  2.3.1.3  -Fluxograma de Símbolos 

 

Segundo Slack (1997), o fluxograma é uma técnica de mapeamento que permite o 

registro de ações de algum tipo e pontos de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real. 

Lucas et al (2015), aponta o fluxograma como, graficamente, o coração do mapeamento 

de processos, frequentemente utilizado para fins de processamento de informações.  
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A simbologia do fluxograma foi proposta pelo casal Gilbreth, em 1921, mostrada na 

figura abaixo. Inicialmente foram propostos 40 símbolos. Em 1947 a American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) definiu cinco símbolos para o diagrama de fluxo de processo 

(RIBEIRO, FERNANDES E ALMEIDA, 2010). 

 

Figura 9 - Simbologia do Fluxograma 

 
Fonte: RIBEIRO (2010) 

 

2.3.1.4  - Business Process Management Notation 

  

Para Pereira (2011) a modelagem de processos, usando o detalhamento de atividades e 

a mensuração dos resultados, garante a organizações a possibilidade de revisar constantemente 

seus processos, e com isso facilitando a busca por melhores resultados. O Business Process 

Modeling and Notation (BPMN), muito utilizado para padronizar a gestão de processos, 

detalhando as operações de forma a facilitar seu entendimento por todos (OMG 2016).  

A busca por melhoria em processos é dada como o principal benefício e objetivo da 

modelagem de processos (SÁNCHEZ GONZÁLEZ  2010). Androniceanu (2017) afirma que 

para alcançar este objetivo é necessário ocorra uma melhora na qualidade em todos os níveis 

da organização para que, além de contribuir para seus processos, garanta a satisfação do cliente 

final. 

Segundo Chinose (2012) a metodologia BPMN (Business Process Modeling Notation) 

é uma técnica de modelação de processos criada pelo Business Process Management Initiative 

(BPMI) em 2004 e que foi adotada como standard pelo Object Management Group (OMG) em 

2005, fruto da sua fusão. Desde sua adoção como standard, o OMG tem desenvolvido versões 

da notação até chegar ao que se conhece como BPMN 2.0. Esta tem por objetivo a representação 

gráfica dos processos de negócios, utilizada para aumentar e otimizar informação, como por 

exemplo: qualidade, tempo ou custos (OMG, 2016). 
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 O principal objetivo do BPMN é fornecer uma notação de fácil compreensão para todos 

os participantes dos negócios, desde os analistas de negócios que criam os esboços iniciais dos 

processos, técnicos responsáveis pela implementação da tecnologia que os irá executar e 

chegando até as pessoas que irão gerir e monitorizar esses processos (CHINOSI, 2012). 

 O BPMN tem quatro categorias de elementos gráficos para construir diagramas (Figura 

10 - Elementos BPMN): Flow Objects, Connecting Objects, Swim lapese Artifacts. Connecting 

Objects, Swim lapese Artifacts.  

• Os Flow Objects representam todas as ações que podem acontecer dentro de um 

processo de negócios determinando o seu comportamento e compreendem Events, 

Activities e Gateways.  

• Os Connecting Objects  fornecem três maneiras diferentes de conectar vários objetos: 

SequenceFlow, Message Flow e Association. Sequence Flow, Message Flow e 

Association. Swim lanes conferem a capacidade de agrupar os elementos de modelação 

primária e apresentam dois elementos através dos quais os modeladores podem agrupar 

outros elementos: Pools e Lanes.  

• Os Artifacts são usados para fornecer informações adicionais sobre o processo que não 

afetam o fluxo, estes são: Data, Objects, Group e Annotation (CHINOSI, 2012). 

 

Figura 10- Elementos BPMN 

 
Fonte: Chinosi, 2012 
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3. Metodologia 

3.1  Metodologia da revisão de literatura 

 Esta pesquisa fundamenta-se como objetivo o levantamento de problemas e a busca por 

soluções dentro do processo estudado faz-se necessário realizar uma busca completa por artigos 

e documentos ligados à área em questão estudada, Engenharia da Qualidade, Ferramentas da 

Qualidade, Aplicação em empresas de T.I e Análise e Melhoria de processos 

 Quanto a sua natureza, a pesquisa é classificada como aplicada, considerando o interesse 

prático, envolvendo interesses locais e teve como objetivo a solução de problemas reais.  

Quanto ao seu objetivo, a pesquisa é exploratória e explicativa, por envolver um 

levantamento bibliográfico, sobre as questões centrais e específicas; e entrevistas com os 

colaboradores da empresa para identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência dos 

desperdícios na empresa. O tipo de abordagem foi a combinada, já que ao longo da pesquisa se 

fez necessário dados qualitativos e quantitativos referentes à organização em questão, através 

de uma cooperação da equipe do projeto com as partes interessadas. 

A metodologia consiste em seis etapas: busca, organização, seleção, leitura, anotação e 

análise crítica e redação. 

Na etapa de busca, uma vez que o estudo visa a aplicação de ferramentas da Qualidade 

dentro da organização estudada, foi obtido o material bibliográfico e seu embasamento 

referencial por meio de livros, artigos científicos e documentos monográficos, alcançado 

através de ferramentas de busca como o Portal Periódico CAPES, Google Scholar e Biblioteca 

da Universidade Federal Fluminense, dando ênfase nas pesquisas aos temas dos assuntos 

abordados durante o estudo. 

Já na etapa de Organização, os arquivos digitais foram organizados em pastas para 

facilitar a organização do trabalho. Essas, incluíam tanto os textos mais proeminentes e 

clássicos, como os mais recentes, garantindo que as duas fontes estivessem presentes. Obras 

físicas também foram coletadas a fim de complementar. Por fim, as referências bibliográficas 

utilizadas durante a pesquisa foram separadas em citadas e consultadas, seguindo às normas 

ABNT. 

Na parte de seleção foram selecionadas referências bibliográficas relacionadas com os 

temas da pesquisa. Foram priorizados artigos científicos, documentos monográficos e livros 

que abordavam sobre as ferramentas da qualidade e suas aplicabilidades na área de T.I, a fim 

de otimizar o processo da organização e eliminar desperdícios. 

Essa seleção priorizou também artigos que foram publicados em congressos voltados 

para a área de Engenharia de Produção, Teses de mestrados e doutorados e livros da área. 
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Ao final, após a aplicação dos critérios de seleção às publicações e artigos, tivemos 

como resultado os artigos ordenados de forma a priorizar a leitura dos mesmos. Após a seleção 

dos que seriam estudados primeiro, foi realizada a leitura, utilizando a plataforma Mendeley, 

onde os principais trechos foram iluminados com a ferramenta marca texto. 

Por fim, durante a etapa de redação todos os dados priorizados e marcados e também as 

anotações feitas na plataforma Mendeley foram agrupadas a fim de apoiar na redação da 

revisão, levando em consideração todos os apontamentos dos autores assim como as palavras-

chaves do projeto. 

 Para coleta dos dados, foram utilizadas três técnicas. A primeira corresponde às 

entrevistas não-estruturadas com diversos membros da empresa. A segunda corresponde à 

documental, utilizando-se de informações históricas da empresa, como extrações de relatórios 

anteriores, documentos já produzidos e informações formalizadas. A terceira corresponde à 

observação. Já para análise dos dados, como se trata de uma Pesquisa-Ação, foi utilizado um 

processo colaborativo, feito em conjunto dos pesquisadores e da empresa cliente. 

 

3.2  Metodologia do estudo de caso 

 Este trabalho tem como objetivo a compreensão e análise dos processos através da coleta 

de dados e estudando as particularidades e experiências individuais. 

As etapas do projeto serão divididas de acordo com a análise e melhoria de processos, 

serão elas a identificação de uma oportunidade de melhoria, mapeamento do processo atual, 

priorização dos problemas, Identificação e priorização das causas raízes, levantamento das 

soluções, Priorização das soluções, criação de um plano de ação para a implementação e por 

fim a criação de um protótipo. 

No fluxograma abaixo (figura 11) , pode ser vista a linha de execução do projeto levando 

em consideração quais ferramentas serão utilizadas em cada etapa, assim facilitando o 

entendimento do andamento do projeto. 

Figura 11 – Fluxograma do Projeto 

 
Fonte: O Autor 

 

4 .  Análise dos resultados 
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O trabalho em questão foi realizado na empresa T2M – Test to Market situada na cidade 

de Petrópolis, mais especificamente no Polo tecnológico da Região Serrana do Rio de Janeiro. 

A organização está inserida no ramo de qualidade de software tendo clientes espalhados por 

diversas cidades do Brasil, e atualmente atende à um grande número de empresas de diversos 

portes e segmentos de mercado tais como Petrobrás, Zurich e Mongeral Aegon. 

Buscando a melhoria dos processos da empresa e para que a mesma acompanhe os 

avanços e as mudanças no mercado de tecnologia de forma a, com isso, garantir a qualidade 

dos seus serviços e melhoria nas entregas para seus clientes, a melhor maneira encontrada para 

garantir esses objetivos foi o uso das ferramentas da filosofia Lean para identificar, analisar e 

melhorar os processos que representassem problemas para a empresa. Vale a pena ressaltar que 

a empresa em questão vem tentando inserir em sua cultura interna as práticas da filosofia Lean 

e isso representa um grande passo por ser um grande facilitador para a implementação do 

presente trabalho realizado. 

 

4.1  Levantamento de problemas nos processos 

 A primeira etapa do projeto buscou identificar problemas presentes nos processos da 

empresa de maneira geral sendo, para isso desenvolvido um questionário para diversas áreas 

especificas da empresa para identificar possíveis gargalos nos processos e a partir disso realizar 

uma análise dos dados através da identificação do gargalo que apareceu com mais frequência. 

 A pesquisa realizada visava identificar gargalos nos processos da empresa e para isso 

foi estruturado um questionário com 5 perguntas qualitativas de forma anônima onde as 

respostas seriam analisadas e transformadas em tipos de gargalos no processo da empresa 

 As entrevistas foram feitas de forma presencial com perguntas tanto abertas como 

diretas onde buscavam extrair do entrevistado, respostas que poderiam ser entendidas como 

gargalos nos processos. Em seguida, todos os dados foram analisados e os números foram 

transformados em gráficos para facilitar o entendimento do problema em questão  

 No gráfico 1 apresentado abaixo, foi utilizado um gráfico de Pareto onde é verificar a 

existência de 6 tipos de gargalos ou problemas que foram identificados durante a pesquisa, no 

gráfico são exibidas o número de pessoas que identificaram aquele problema na empresa e 

também a porcentagem acumulada: 
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Gráfico 1 – Gráfico de Pareto da análise das entrevistas 

 

Fonte: O Autor 

 

 

4.2  Priorização dos problemas levantados 

 A etapa seguinte do estudo consistiu na priorização dos problemas levantados nas 

entrevistas visando focar no de maior importância para que fosse dado seguimento a busca por 

uma solução que agregasse valor aos processos atuais da empresa. 

 Para realizar esta priorização foram selecionados os 3 problemas com maior 

porcentagem no resultado da pesquisa, onde podemos ver que esses 3 problemas resultam em 

quase 80% do resultado obtido conforme a tabela 1 abaixo:  

 

Tabela 1 – Resultado das entrevistas 

Problemas 
Quantidade 
de Respostas % % acum 

Falta de documentação 7 28 28 

Falta de conhecimento 7 28 56 

Centralização de conhecimento 5 20 76 

Pouca comunicação 3 12 88 

Falta de treinamento 2 8 96 

Muitos Projetos 1 4 100 
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Total de entrevistados 25     

    
Fonte: O Autor 

 

 

 Após a seleção dos três problemas que tiveram os percentuais mais altos no gráfico de 

análise das pesquisas, esses problemas foram submetidos a ferramenta conhecida como matriz 

GUT que tem como função a priorização de problemas, a fim de que fosse possível encontrar 

o problema com maior impacto no processo e à partir disso, seguir com o andamento do projeto 

de forma a buscar por soluções viáveis para o mesmo. 

 Os problemas foram inseridos na tabela e logo após foram submetidos a uma análise 

padrão da ferramenta onde para cada parâmetro GUT é dada uma nota de 1 à 5 e logo após e 

feita a multiplicação dessas notas na forma de GxUxT para ter um resultado final em forma de 

nota e com isso ser possível identificar o problema que mais afeta os processos da empresa 

estudada. 

 Esse processo é possível visualizar na tabela 2 em seguida:  

Tabela 2 – Matriz GUT 

PROBLEMA G U T 
G x U x 

T CLASSIFICAÇÃO 

FALTA DE CONHECIMENTO  3 3 4 36 SEGUNDO 

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO 4 4 5 80 PRIMEIRO 

CENTRALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 3 3 3 27 TERCEIRO 

Fonte: O Autor 

 

 A partir do resultado obtido pela ferramenta Matriz GUT, foi possível verificar que o 

problema alvo do projeto deveria ser a falta de documentação pois o mesmo obteve 80 pontos 

(4 x 4 x 5) na multiplicação dos parâmetros GUT, ficando a falta de conhecimento em segundo 

lugar com 36 pontos (3 x 3 x 4) e por último a centralização do conhecimento com 27 pontos 

(3 x 3 x 3 ). 

 

4.3 Identificação e Priorização das Causas Raízes 

 Após a escolha do problema a ser estudado, a próxima etapa consistiu em realizar o 

levantamento das causas raízes desse problema e logo depois priorizar essas causas para que 

fosse trabalhada apenas uma dessas causas para que seja criada uma solução. 
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 Para a identificação das causas raízes foram feitas reuniões com partes das equipes que 

fazem parte da empresa estudada, quando foi realizada uma discussão para identificar o que 

poderia causar aquele problema. Após o levantamento dessas causas foram selecionadas oito 

delas as quais passariam pelo processo de priorização através do Diagrama de Relação::  

• Falta de Tempo 

• Sem função específica de documentação  

• Perda de conhecimento 

• Falta de procedimento padrão de documentação 

• Pouca cobrança 

• Falta de cultura na empresa 

• Individualização do conhecimento 

• Falta de um repositório central 

 

A partir daí foi criado um Diagrama de Relação no qual as oito causas são comparadas 

uma a uma a fim de identificar qual delas proporcionava mais impactos em relação as outras 

e com isso identificar a causa raiz do problema.  

O Diagrama de Relação é feito de maneira que cada causa pode ser ligada a outra através 

de uma seta, onde a causa em que a seta teve origem, afeta diretamente a causa em que a 

seta teve fim. Esse esquema pode ser visto na figura 12 à baixo; 
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Figura 12 – Diagrama de Relação 

 

Fonte: O Autor 

 Após serem feitas todas as comparações das causas é realizada uma contagem para 

verificar quantas setas saem de cada causa presente no Diagrama, foi possível identificar a causa 

raiz do problema central, pois ela é definida como a causa que teve mais setas saindo em direção 

a outras causas. 

 No Diagrama em questão a causa com mais pontos foi a de “Falta de repositório central”, 

que obteve um total de quatro pontos, seguida por “Falta de procedimento padrão de 

documentação”, com três pontos. 

Para facilitar o entendimento, a causa com mais pontos é destacada na figura 13 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Figura 13 – Diagrama de Relação Resultado 

 

Fonte: O Autor 

 

  

De acordo com o que foi levantado nesta etapa, portanto, a causa raiz do problema ficou 

definhada como a Falta de Repositório Central, que em sua definição completa significa que na 

empresa em questão não existe atualmente nenhuma ferramenta que exerça a função de 

centralizar toda a documentação da empresa de forma que todos possam ter fácil acesso 

independente do cliente em que estão atuando e com isso o conhecimento ficara diversificado 

entre toda a equipe. 

 

4.4 Levantamento de possíveis soluções  

 Seguindo a linha adotada no projeto, nesta etapa foi feito um levantamento junto a 

colaboradores da empresa e também com especialistas da área de Engenharia de Produção e 

Lean para levantar as possíveis soluções que poderiam tratar a causa raiz em questão que era a 

não existência de um repositório central para documentação dentro da empresa e à partir disso 
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realizar uma priorização dessas soluções escolhendo a que melhor atenderia a necessidade atual 

da empresa e que levaria a melhores resultados. 

Nesta etapa a ferramenta escolhida para realizar este levantamento foi o Brainstorming, 

onde diversas reuniões foram feitas e muitas ideias foram colhidas e ao mesmo tempo passaram 

por uma seleção crítica para que fossem selecionadas apenas as cinco melhores ideias 

levantadas a fim de aprofundar o entendimento de cada uma delas para na próxima etapa realizar 

a priorização de apenas uma.  

As cinco ideias de soluções que mais chamaram atenção foram listadas e aprofundadas, 

onde foram levantados pontos importantes sobre cada uma, conforme relacção a seguir: 

 

• Criação de uma pasta central para guardar documentação: Essa solução consiste 

em criar uma pasta em algum servidor dentro da empresa, onde toda documentação seria 

inserida de forma a criar um repositório único e de fácil acesso. 

• Criação de uma apostila padrão de documentação por cliente: Essa solução tem 

como intuito criar um modelo de apostila onde toda documentação passada existente 

seria transformada em conteúdo para apostila e a mesma seria sempre atualizada com 

documentação futura. 

• Criação de um cargo para documentar e centralizar toda a documentação: Consiste 

em criar um novo cargo na empresa que teria a função de documentar e agrupar todos 

os processos de todos os clientes da empresa e servir de facilitador quando algum 

funcionário precisar pesquisar alguma informação nessas documentações. 

• Criação de um fórum interno da empresa: Essa solução consiste na criação de um 

website de fórum na rede interna da empresa onde toda documentação seria armazenada 

e dividia em pastas por cliente, assim como também poderia ser usado para criação de 

tópicos de dúvidas e de mural para divulgação de eventos internos. 

• Inserir nova cultura de documentação na empresa: Criação de uma nova cultura de 

documentação na empresa que seria disseminada através de workshops e treinamentos 

internos. 

 

4.5 Priorização das soluções 

 Nessa etapa do projeto foi realizada a priorização das soluções levantadas na etapa 

anterior, afim de encontrar a que mais atendia as necessidades da empresa no momento e que 
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seria de fácil implementação sem muito custo, além de agregar valor ao processo que envolve 

o problema principal desse projeto que é a parte de documentação. 

 Para realizar essa priorização foi usada uma ferramenta conhecida como Matriz 

BASICO, que trabalha na mesma linha de aplicação da Matriz GUT, porém nela o foco 

principal é a priorização de soluções levantadas através de um brainstorming e para isso são 

definidos pesos e parâmetros para avaliar as soluções levantadas e priorizar aquela que irá 

agregar mais valor para o projeto. 

 Durante a criação da matriz todas as cincos soluções foram listadas de forma que cada 

uma recebeu notas individuais para cada critério B.A.S.I.C.O (Benéfico, Abrangência, 

Satisfação, Investimento, Cliente e Operação) onde ao finalizar a aplicação das notas, todas as 

soluções recebem uma formula de cálculo que irá gerar uma pontuação final de acordo com a 

tabela 3 a seguir; 

Tabela 3 – Matriz BASICO 

MATRIZ B.A.S.I.C.O 

SOLUÇÃO B A S I C O B x A x S x I x C x O CLASSIFICAÇÃO 

PASTA CENTRAL 

PARA GUARDAR 

DOCUMENTAÇÃO  
3 4 3 5 2 4 1440 SEGUNDO 

APOSTILA PADRÃO 

DE DOCUMENTAÇÃO  2 3 2 2 3 3 216 QUINTO 

NOVO CARGO PARA 

AREA DE 

DOCUMENTAÇÃO 
4 3 4 1 3 3 432 QUARTO 

FÓRUM INTERNO 

PARA A EMPRESA 5 5 4 5 3 4 6000 PRIMEIRO 

INSERIR NOVA 

CULTURA DE 

DOCUMENTAÇÃO 
3 3 3 2 3 3 486 TERCEIRO 

Fonte: O Autor 

 Após finalizar a aplicação da ferramenta Matriz BASICO foi encontrada como solução 

mais adequada para o projeto, a criação de um Fórum interno nos servidores da empresa para 

que fosse possível centralizar toda a documentação em um só lugar. A solução em questão 

obteve 6000 pontos na matriz e por conta disso foi realizado um plano de ação para definir 

como seria a implementação da mesma na empresa.  
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4.5.1 A Solução priorizada 

A Solução com mais pontos consiste na criação de um fórum com o intuito de centralizar 

a documentação e facilitar o acesso de toda equipe a esse acervo, onde, além disso, o fórum 

traga a ideia de maior interação da equipe pois como a ferramenta será aberta para todos e tem 

a possibilidade de inserir diversas funcionalidades como por exemplo: 

 

• Perguntas e respostas em tempo real – De forma a que os usuários possam 

criar perguntas e solicitar ajuda para outros usuários que podem responder na 

mesma hora. 

• Eventos interativos – Criação de eventos como workshops entre outros 

• Questionários – Criação de questionários para levantar algum dado que será 

usado na empresa para aplicação ou melhoria de um processo 

• Ranking de usuários – Criação de um ranking que será alimentado de acordo 

com a nota que os usuários irão receber para suas respostas ou postagens, ou 

seja, o usuário que mais responder a duvidas e postar mais conteúdo irá ter 

vantagem no ranking  

 

4.6 Plano de ação para a implementação 

 Com a conclusão de todas as etapas anteriores do projeto e com o levantamento de todos 

os dados necessários para realizar um estudo concreto de implementação foi dado início a 

criação de um plano de ação para implementação do projeto dentro da empresa. Para que isso 

fosse possível foi necessário um grande estudo de como e o que deve se utilizar na criação de 

um fórum além de muita pesquisa sobre casos de sucessos em que poderiam ser usados como 

espelho para o projeto em questão. 

 Na etapa de levantamento de dados para a implementação foi necessário a participação 

de pessoas da empresa que fazem parte do setor de desenvolvimento de softwares (conhecidos 

como DEV) para que junto a eles fossem levantados todos os requisitos necessários para a 

criação de um fórum usando a mão de obra interna da empresa sem que seja necessário a 

contratação de serviços terceirizados e com isso gerando custos extras. Após um serie de 

reuniões foi possível entender a real necessidade para essa execução e também chegar a 

conclusão de que é possível realizar a criação com o uso da própria equipe interna. 

 Para execução do projeto de criação de um fórum também foi levada em consideração 

além da equipe de desenvolvimento, a participação da equipe de teste e de requisitos, trazendo 



44 

 

 

assim uma maior garantia de qualidade e, também um maior engajamento interno para a solução 

encontrada. Assim sendo, a equipe que irá atuar no projeto ficou definhada como: 

 

• 1 Gerente de projetos  

• 1 Analista de Requisito 

• 1 Desenvolvedor de software 

• 1 Analista de teste  

• 1 Testador 

 

Após levantar todos os pontos necessários para a implementação do projeto foi criado um 

plano de ação com o intuito de facilitar a visualização de terceiros e de documentar como serão 

executados os próximos passos do projeto, esse plano de ação foi desenvolvido com a ajuda da 

ferramenta 5W1H onde seis perguntas sobre a implementação do projeto em estudo, após isso 

é feita a criação de uma tabela que pode ser vista no Quadro abaixo: 

Quadro 4 – 5W1H 

5W1H 

CRIAÇÃO DE UM FÓRUM INTERNO 

What ? 

CRIAR UM FÓRUM INTERNO NA REDE DA EMPRESA ONDE TODOS OS 

DOCUMENTOS SERÃO ARMAZENADOS E TAMBÉM SERÁ POSSIVEL CRIAR 

TOPICOS DE DUVIDAS GERANDO NOVOS DOCUMENTOS  

Why ? 

EXISTE A NECESSIDADE DE CENTRALIZAR A DOCUMENTAÇÃO DA 

EMPRESA DE FORMA A FACILITAR O APRENDIZADO DE NOVOS 

COLABORADORES ASSIM COMO CRIAR UM REPOSITÓRIO CENTRAL E DE 

FACIL ACESSO PARA TODA A EQUIPE  

Where ? 

A CRIAÇÃO SERA REALIZADA NA REDE INTERNA DA EMPRESA DE FORMA 

QUE SOMENTE OS COLABORADORES ATIVOS IRÃO TER ACESSO E 

MANTENDO AS INFORMAÇÕES SEGURAS  

How ? 

PRIMEIRAMENTE DESENVOLVENDO UM MODELO DE FÓRUM JUNTO AOS 

DESENVOLVEDORES E LOGO APÓS TESTAR ESSE MODELO USANDO A 

EQUIPE DE TESTE DA EMPRESA PARA GARANTIR A QUALIDADE   

Who ? 

COM O USO DA PROPRIA MÃO DE OBRA DA EMPRESA QUE ESTÁ 

CAPACITADA PARA DESENVOLVER O PROJETO EM QUESTÃO, COM UMA 

EQUIPE FORMADA POR UM GERENTE DE PROJETO, UM DESENVOLVEDOR, 

UM ANALISTA DE TESTE E UM TESTADOR 

When ? ASSIM QUE POSSIVEL DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DA EQUIPE 

Fonte: O Autor 
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4.6.1 Passo a passo de implementação 

Com o intuito de também apoiar na implementação do projeto foi criado um pequeno 

passo a passo de implementação que pode ser seguido pela equipe responsável para 

implementar de forma padronizada. Este manual é dividido em etapas  

 

1ª Etapa: Gerente de projeto deve analisar todos os dados contidos nesse documento e realizar 

reunião com o responsável pela criação do mesmo para levantar todos os requisitos para 

implementação do projeto 

 

2º Etapa: Gerente de projeto deve se reunir com a equipe de desenvolvimento para repassar 

toda a documentação do projeto assim como sanar possíveis duvidas que venham a surgir e 

criar um cronograma de desenvolvimento do fórum. 

 

3ª Etapa: Equipe de desenvolvimento realiza a criação do fórum em um ambiente de teste para 

que a equipe de teste possa realizar as devidas validações a fim fazer uma publicação que evite 

falhas. 

 

4ª Etapa: Analista de teste valida as documentações do sistema e cria casos de teste para um 

testador da equipe realizar os testes e validar que o fórum está apto para publicação  

 

5ª Etapa: Após liberação da equipe de teste a equipe de desenvolvimento pode realizar a 

publicação do fórum e liberar o acesso a todos os usuários ativos na rede da empresa. 

 

5 .  Protótipo 

 Como entrega extra do projeto foi desenvolvido um protótipo em funcionamento real, 

exemplificando o que será o projeto pós implementação. Esse protótipo foi desenvolvido com 

o auxílio de desenvolvedores que podem participar também da implementação do projeto já 

que já sabem como fazer a entrega correta. 

 O protótipo possui todas as funcionalidades pensadas durante o projeto e o resultado é 

uma entrega de alto valor e muito interativa para a equipe, agregando bastante para a evolução 

da empresa junto ao cenário atual em que vivemos onde o mundo pós pandemia deve ser cada 

vez mais interativo e on-line. 

 Na figura 14, pode-se observar como será a página inicial do fórum, onde estarão 

presentes os principais clientes em que a empresa atua e serão divididos por pastas para que 
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seja mais fácil e direta a navegação e busca por informações. Além disso também existirá uma 

pasta com os avisos gerais da empresa, como por exemplo treinamentos e seminários. 

Figura 14 – Protótipo 

 

Fonte: O autor 

 

6.        Conclusão 

Após a aplicação do estudo de caso a seguinte pergunta pode ser respondida: “Como 

conseguir melhorar o processo de uma empresa de TI através do uso das ferramentas de 

Qualidade?”. O uso das ferramentas de qualidade e a melhoria dos processos de TI se 

complementam no mercado atual devido ao fato das empresas buscarem cada vez mais por 

processos que tragam mais resultados e que diminuam o desperdício dentro das entregas da 

empresa, como o comprovado na revisão de literatura. Ao ser aplicado o estudo de caso, na 

prática surgiram importantes desafios sobre como aplicar corretamente e de forma efetiva estas 

ferramentas nos processos da empresa estudada e o que isso iria impactar no dia a dia da 

empresa. 

O uso das ferramentas de qualidade e do mapeamento de processos, possibilitou uma 

visão mais detalhada dos processos da empresa. O uso das ferramentas de maneira correta 

permitiu encontrar um problema de extrema relevância no processo da empresa e com isso criar 

uma solução viável e que pode agregar valor à empresa parceira. 

Conclui-se, portanto, que o uso das Ferramentas de Qualidade aplicadas no processo de 

uma empresa de TI pode proporcionar excelentes resultados de forma a identificar e tratar de 

problemas presentes nos processos chaves das empresas.  

É importante ressaltar que, como a empresa de aplicação do estudo de caso é uma 

empresa que atua na área de tecnologia da informação (TI), a proposta de solução encontrada 
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no projeto foi de grande sucesso por conta da fácil implementação e do grande valor que será 

agregado aos processos da empresa. Com a aplicação desta solução o time passará a ter controle 

mais controle de seus processos, ganho de tempo e histórico de dados de seus processos em 

uma base sólida e segura que pode ser usada para treinamento de novos funcionários. A solução 

visa proporcionar uma maior concentração de dados e um menor desperdício de informação 

dentro da empresa.  Assim sendo, pelos resultados apresentados neste trabalho, pode-se concluir 

que os objetivo geral e específicos propostos neste trabalho foram plenamente atingidos. 
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