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RESUMO

A acirrada competição que caracteriza todos os segmentos nos dias de hoje tem obrigado as
empresas a reverem e melhorarem os seus processos como forma de tornarem-se cada dia mais
competitivas em seus mercados. O objetivo desse trabalho é realizar o mapeamento dos
processos em uma empresa do setor publicitário, a fim de identificar oportunidades de melhorias
nos mesmos e melhorar o desempenho da empresa, de forma a torná-la mais competitiva. Para
isso, foi necessário desenvolver um referencial teórico que abrangesse os conceitos referentes
ao mapeamento de processos, com os modelos mais adequados aplicados nesse estudo, bem
como os conceitos referentes à gestão de projetos, metodologia lean e por fim métodos de análise
e solução de problemas. A metodologia utilizada no trabalho é classificada como exploratória,
utilizando o método de estudo de caso. Tais temas citados anteriormente foram aplicados aos
processos da empresa em estudo, com a finalidade de tornar os processos mais enxutos e
eficientes, criando um produto final de maior valor para o cliente.

Palavras-Chave: mapeamento de processos, gestão de projetos, metodologia lean e método de
análise e solução de problemas.

ABSTRACT

The fierce competition that characterizes all segments today has forced companies to review
and improve their processes as a way to become more and more competitive in their markets.
The objective of this work is to map the processes in a company in the advertising sector, in
order to identify opportunities for improvement in them in order to improve the company's
performance in order to make it more competitive. For this, it was necessary to develop a
theoretical framework that encompassed concepts related to process mapping, with the most
heated models to be applied in this study, as well as concepts related to project management,
lean methodology and finally methods of analysis and solution of problems. Themethodology
to be used in the work will be an exploratory research, using the case study method. Such themes
mentioned above will be applied to the processes of the company under study, with the purpose
of making the processes leaner and more efficient, creating a final product of greater value for
the customer.

Keywords: process mapping, project management, lean methodology and problem analysis
and solution method.
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1 INTRODUÇÃO
A crescente competitividade tem obrigado as empresas prestadoras de serviços a reverem
os seus processos de forma a identificar oportunidades de melhoria que resultem em menores
custos e melhor qualidade, de forma a melhorar consideravelmente aos níveis de serviços aos
seus clientes.
Nesse contexto, o setor publicitário vem sendo um dos mais impactados ao longo dos
últimos anos, por estar inserido em um universo volátil e desafiador. Esse setor, no ano de 2021,
encontra-se em um período de mudanças, sendo necessário repensar os processos para continuar
atuando no mercado. Tais afirmações foram colocadas pela Thais Frazão, head of brand
strategy da Ogilvy, que considera fundamental no período atual que o setor se reinvente por
meio da tecnologia e da inovação.
No Brasil, a realidade do setor não é diferente. No ano de 2020 os investimentos no setor
publicitário caíram 22%, e de acordo com previsões devem crescer 5,25% em 2021 e 2,6% em
2022.
Dessa forma, este estudo pretende aprofundar-se nos processos internos de uma agência
de publicidade, tendo como base uma revisão de literatura acerca dos temas de mapeamento de
processos, gestão de projetos e metodologia Lean. Aplicando os conhecimentos adquiridos em
um estudo de caso em uma agência de publicidade, com sede em Salvador, e filiais em São
Paulo e Lisboa.
Neste estudo, serão identificados e mapeados os processos chaves da empresa,
inicialmente com a ferramenta de fluxograma e posteriormente utilizando o mapeamento de
fluxo de valor, para um maior aprofundamento e análise das atividades. Com o objetivo de
identificar problemas e oportunidades de melhorias, que serão tratadas por meio do Método de
Análise e Solução de Problemas e da metodologia Lean, a fim de que sejam elaboradas
propostas de soluções embasadas nas boas práticas de gestão de projetos.

1.1 Objetivos da Pesquisa
1.1.1 Objetivos Gerais
O presente projeto tem como objetivo mapear e analisar os processos chaves de uma
agência de publicidade, como forma de reduzir custos e obter melhorias em um processo de
produção enxuto aplicando a metodologia Lean.
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1.1.2 Objetivos Específicos
Abaixo serão apresentados os objetivos específicos desse trabalho, que servirão
de suporte para alcançar o objetivo geral estabelecido:


Identificar, com base na metodologia Lean, as atividades produtivas e improdutivas
dos processos-chaves, de forma a identificar possíveis melhorias nos processos da
empresa;



Identificar melhores práticas de gestão de projetos a serem aplicadas na empresa do
setor de publicidade;



Aplicar o Método de Análise e Solução de Problemas e definir qual se ajusta
melhor ao estudo de caso.

1.2. Justificativa do Estudo
O mercado publicitário foi um dos setores que mais precisou se adaptar durante a
pandemia. Essas transformações ocorreram no modelo de negócio, no formato de trabalho e até
mesmo nas entregas, para que fosse possível se adaptar à nova realidade global. O desafio de
remodelar o planejamento de ações, que antes já demandavam rapidez, agora, precisam ser
feitas em um período ainda mais curto, pois com a pandemia as marcas passaram a pressionar
ainda mais as agências por soluções rápidas, relativas a nova realidade. Dessa forma, o papel
das agências nesse contexto foi encontrar caminhos inovadores para manter os discursos das
marcas conectados aos consumidores. E mesmo com a distância, unir ainda mais suas equipes,
reorganizar todo fluxo e demanda para continuar entregando o melhor trabalho para cada
cliente.
Sendo assim, o Projeto Final do Curso consiste no mapeamento de processos de uma
agência de publicidade, focado na melhoria dos seus processos chaves através da aplicação da
metodologia Lean e de métodos de gestão de projetos eficientes para a nova realidade da
empresa.

1.3 Estrutura do Estudo

O Capítulo 1 apresenta a Introdução, onde será apresentado ao leitor o setor no qual este
estudo será aplicado, citando não apenas a empresa de atuação, mas também a realidade desse
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seguimento. Na sequência, ainda na introdução, serão apresentados os objetivos gerais e
específicos abordados nesse estudo, as justificativas que confirmam a necessidade do
desenvolvimento do presente trabalho e pôr fim a estrutura, informando os temas na ordem que
serão abordados.
O Capítulo 2 apresentará a Revisão Bibliográfica, com o objetivo de aprofundar os
conhecimentos acadêmicos a respeito dos seguintes temas:


Mapeamento de Processos, apresentando uma visão geral sobre o tema e
aprofundandoo conteúdo a respeito dos mapeamentos que serão utilizados no estudo
de caso, os fluxogramas e mapeamentos de fluxo de valor;



Gestão de Projetos, com os benefícios que a implementação de práticas adequadas
de gestão pode resultar em melhorias nos processos da organização em estudo.
Apresentando as fases do projeto como também as dez áreas de conhecimento;



Metodologia Lean, explicando os conceitos da metodologia e sua aplicação ao setor
de serviços;



Método de Análise e Solução de Problemas, indicando os objetivos do método e
aprofundando o conhecimento a respeito das ferramentas da qualidade que serão
usadas no estudo de caso.

No Capítulo 3 será descrita, de forma detalhada, a Metodologia de Pesquisa utilizada
no trabalho.
No Capítulo 4, será apresentado os resultados da parte prática do estudo, iniciando pela
apresentação da unidade de análise, seguida pela descrição dos processos, análise dos processos
e propostas de melhoria.
No Capítulo 5 serão apresentadas as conclusões e sugestões do presente estudo.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Mapeamento Análise e Melhoria de Processos
Para que uma empresa consiga atingir seus objetivos de qualidade é necessário que ela
tenha processos bem definidos e estruturados. Por esse motivo o mapeamento de processos é
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fundamental para o bom funcionamento e melhoria contínua dentro de uma organização
(SOUZA, 2014).
Processos são um conjunto de atividades interligadas desempenhadas pelos
colaboradores de uma empresa com o objetivo de gerar valor ao cliente final (Ould, 2005).
Para Oliveira (2007), processos são um conjunto de atividades em uma sequência lógica, com
o objetivo de atender as expectativas dos clientes internos e externos.
Mapear os processos de uma organização é uma atividade de vital importância para as
empresas, pois não só permite a compreensão de todo o fluxo de trabalho, como também
possibilita a visualização de oportunidades de melhorias. Contribuindo, assim, para a melhor
comunicação na organização, tendo em vista a estruturação dos processos de maneira clara,
possibilitando que todas as partes envolvidas o compreendam, disseminando os conhecimentos
de maneira mais eficiente (SOUZA, 2014). Para Slack (2009), o mapeamento de processos nada
mais é que a descrição de um processo e como ele se relaciona com a demais atividades da
organização em questão, contribuindo, assim, para a melhor comunicação entre diferentes áreas
de conhecimento.
Somados a melhora na comunicação, outros benefícios do mapeamento de processos são
a redução de custo na prestação de serviços e a identificação de melhorias de forma
contínua, como identificado por Gomes et. al (2015). Dessa maneira, com os processos bem
definidos a tomada de decisões pelos gestores se torna mais assertiva. Vale ressaltar que a
técnica usada para realizar o mapeamento pode ser uma decisão do gestor, tendo em vista seus
objetivos e recursos a serem aplicados na atividade, como visto por Barbrow e Hartline (2015).
A análise do mapeamento parte das oportunidades de melhoria identificadas, a partir do
qual um novo mapeamento pode ser redesenhado e proposto para o processo, contribuindo,
então, para uma melhoria contínua. (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009).
Mapear um processo é fazer um desenho inicial, observando como uma sequência de
atividades são executadas e relacionadas. A coleta das informações pode ser feita através de
entrevistas com os responsáveis pelo processo na organização, visando identificar todas as
atividades executadas pela gerência, seus responsáveis e suas interações (KIPPER et al, 2011).
A organização desses dados coletados é feita em macroprocesso, conforme imagem abaixo.
Como é indicado na Figura 1.
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Figura 1: Níveis de processos

Fonte: TECNO-LÓGICA, Santa Cruz do Sul, 2011.

Em resumo, toda empresa independente do ramo que está inserida executa um ou mais
processos para entregar um produto ou serviço ao seu cliente. Através do mapeamento, essa
organização pode ter maior conhecimento desses processos, visualizando oportunidades de
melhoria e dessa forma estabelecer metas e aumentar a eficiência e eficácia das suas atividades.

2.1.1 Fluxograma
Uma das formas de mapeamento de processos mais conhecida e utilizada são os
fluxogramas. Essa afirmação se justifica pela maneira simples que essa ferramenta desenha um
processo e os benefícios gerados (HARRINGTON, 1996).
Para alguns autores o fluxograma é considerado o coração do mapeamento de processos,
como para Lucas et al (2015).
O fluxograma desenha um processo abordando as suas atividades do início ao fim,com
pontos de parada, áreas envolvidas, informações, pessoas e materias através de um fluxo.
Diferentes símbolos são ligados entre si por meio de setas, com uma breve descrição da
atividade para montar o fluxo de maneira visual e clara.
Para facilitar o entendimento do processo através do fluxograma pode ser usada uma
notação específica. Nesse estudo será abordado a notação BPMN, e tal justificativa se dá pelo
fato dessa ser uma forma de modelagem desenvolvida pelo Business Process Management
Initiative (BPMI), que reuniu diversos especialistas em notações e uniu as melhores ideias a fim
de estabelecer uma notação única. Esta notação, tem como objetivo esclarecer os processos de
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negócio de uma empresa de maneira fácil e clara, para qualquer pessoa que tenha interesse nos
processos da organização (Object Management Group, 2011).
Dessa forma, uma notação padrão traz maior clareza e compreensão do processo,
contribuindo para o melhor entrosamento entre os colaboradores (Object Management Group,
2011).
O objetivo principal da BPMN é ser uma notação de fácil entendimento para os usuários
do negócio, que vão desde os analistas de negócios que criam os rascunhos iniciais dos
processos, passando pelos técnicos desenvolvedores responsáveis por realmente implementálos e, finalmente, chegando até as pessoas que realizam o monitoramento dos processos (Object
Management Group, 2011).
Na Figura 2 a seguir é possível ver a exemplificação da notação BPMN.
Figura 2: Notação BPMN 2.0

Fonte: Heflo, 2019

Os diagramas de processo utilizam grupos de elementos que podem ser identificados
em cinco categorias, de acordo com o (Object Management Group, 2011). Nesse projeto será a
abordado a Swimlanes, que apresenta o fluxograma dentro das chamadas “piscinas”, essas por

sua vez, podem ser segmentadas em raias, representando os departamentos ou setores da
organização. Dentro dessas divisões serão alocados os fluxos dos processos, realizados
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pelos agentes, que podem ser pessoas, ou sistemas computacionais (Object Management Group,
2011). Segue exemplo na Figura 3 de como é realizado um mapeamento de processos através de
fluxogramas utilizando as Swimlanespara identificar os setores nos quais os processos irão se
dividir.

Figura 3: Representação Gráfica de Diagrama em um processo interno.

Fonte: Guia de modelagem de processos, 2016.

O uso da notação BPMN apresenta a possibilidade de representar um processo através
da visão do macroprocesso, detalhando, posteriormente, os subprocessos envolvidos. Essa
representação pode ser utilizada com a simbologia da caixa de tarefas, representado na Figura
2, com o símbolo [+] na parte inferior, que de acordo com o Business Process Modeling
Notation BPMN (2015), indica que a atividade contém um conjunto de tarefas.
Na figura 4 é apresentado um exemplo de mapeamento visualizando inicialmente os
macroprocessos envolvidos.

Figura 4: Mapeamento de Macroprocessos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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De acordo com a notação BPMN é possível expandir cada subprocesso, detalhando o
seu fluxo, como o exemplo da Figura 5.

Figura 5: Subprocesso expandido.

Fonte: Guia de Utilização do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Para a construção destes fluxogramas constuma-se utilizar, atualmente, o software
Bizagi Process Modeler, que se trata de uma ferramenta de mapeamento de processos gratuita,
que adota a notação BPMN como padrão. Este software também será usado para realizar os
mapeamentos do estudo de caso, nesse estudo.
De acordo com Oskel Gjoni (2014) o Bizagi é um pacote de gerenciamentos de
processos, composto por três ferramentas, Bizagi Modeler, Bizagi Studio e o Bizagi Motor, que
possuem a capacidade de gerenciar o ciclo de vida completo dos processos de negócio desde a
modelagem, execução e melhoria.

2.1.2 Mapeamento de Fluxo de Valor

O Mapeamento de Fluxo de Valor é um diagrama utilizado quando se tem o objetivo de
implementar o pensamento enxuto nos processos de uma organização. Isso se dá pela eficiência
em apontar as atividades que não agregam valor ao processo. O MFV é um método funcional
com o objetivo de reorganizar sistemas de produção a partir da visão lean (LASA et al, 2008),
uma ferramenta de comunicação, planejamento e gerenciamento de mudanças, que direciona as
tomadas de decisões das empresas em relação ao fluxo, possibilitando ganhos em indicadores
de qualidade e produtividade (ELIAS et al, 2011) associados a redução do lead time.
De acordo com Rother e Shook (2003), existem alguns dos principais benefícios
gerados pelo Mapeamento de Fluxo de Valor:
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Mostra a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material;



Identifica as fontes de desperdícios no fluxo de valor;



Torna as decisões a respeito dos fluxos de valor visíveis;



Une os conceitos e técnicas de produção enxuta;



Torna-se uma base para a implementação de um sistema de produção mais enxuto;

Alguns autores destacam, ainda, alguns pontos negativos a respeito da aplicação do
MFV,como por exemplo a dificuldade em medir os dados do processo, dado que o mapeamento
é feito do estado atual do processo, alguns dados podem ser muito otimistas ou pessimistas, não
retratando que forma efetiva a realidade (LIMA; ALCANTARA; SANTOS et al, 2016)
No entanto, o Mapeamento de Fluxo de Valor é uma ferramenta mais abrangente que
um simples mapeamento, sendo um método visual e de fácil compreensão que permite visualizar
o fluxo de materiais e informações de um processo, identificando os desperdícios e propondo
um estado futuro desejado, que irá guiar a implementação do lean (GOHR; SANTOS, 2011).
Para a construção de um MFV é necessário que seja utilizado um conjunto de símbolos
específicos, com significados fixos e pré-definidos, como é exemplificado na Figura 6, a seguir.

Figura 6: Símbolos utilizados pelo MFV

Fonte: Citisystems,2013.
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Ainda de acordo com Rother e Shook (2003) seguem algumas das principais
terminologias abordadas no uso do mapeamento de fluxo de valor:


Tempo de ciclo (T/C): trata do tempo de execução de um produto entre as etapas do
processo;



Tempo de Agregação de Valor (TAV): se refere ao tempo associado a produção. Este
conceito é usado para identificar atividades sem valor agregado;



Tempo de Valor não Agregado (TNAV): se refere ao tempo das atividades de apoio,
que embora sejam necessárias, não contribuem efetivamente para a transformação da
matéria prima;



Lead Time: tempo no qual um produto leva para ser desenvolvido, desde o início do
processo até o momento que o produto ou serviço é entregue ao cliente;



Eficiência de Ciclo do Processo (PCE): relação entre as atividades que agregam valor
e o tempo total do processo, com o objetivo que apresentar uma visão geral em relação
as melhorias do processo em análise;



Número de pessoas necessárias atuando no processo.

A construção do MFV pode ser dívida em três etapas principais, que são exemplificadas
na Figura 7.
Figura 7: Etapas iniciais do MFV

Fonte: (Rother & Shook, 2009)

Assim, segundo Rother e Shook (2003) para a construção do MFV deve-se definir a
família de produtos na qual será feita a análise, seguido do mapeamento de processos do
estado atual e posteriormente do estado futuro, por fim, deve-se planejar a implementação.
Como descrito a seguir:
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1. Selecionar uma família de produtos, que se referem aos produtos que passam pelo
mesmo processo até chegarem ao cliente, utilizando os mesmos recursos e materiais.
2. Realizar o mapeamento do estado atual e futuro, obter informações acerca do estado
atual do processo, para que seja construído o mapeamento. Através dessas
informações e da construção do mapeamento serão identificadas melhorias, que
serão aplicadas no mapeamento futuro. Nesse momento, também são identificados
os fluxos de materiais e informações, como é indicado nos símbolos da Figura 4.
3. Plano de implementação, etapa na qual é desenvolvido um plano para colocar em
práticaas melhorias identificadas nas etapas anteriores.

Além dos benefícios já citados anteriormente, de acordo com Womack e Jones (2004).
O MFV contribui para que sejam identificados 7 desperdícios principais, que são
respectivamente:
 Superprodução, quando a produção é maior que o mercado consumidor consegue
absorver, com isso os estoques ficam superlotados, e gera-se um gasto excessivo
com mão de obra e matéria prima, que poderiam ser evitados com um melhor
planejamento;
 Movimentação, o MFV identifica movimentações desnecessárias dentro de um
processo;


Transporte, movimentação durante o processo, sendo ela de matéria prima,
produtos acabados. Gerando desperdícios com a estocagem e mão de obra;



Excesso de Estoque, níveis elevados de estoque, podendo ser de produtos
acabados, em desenvolvimento ou matéria prima, mantendo o capital da empresa
parado;



Espera, trabalhadores que ficam parados entre um processo e outro, máquinas
que ficam um tempo sem funcionar e processos interrompidos;



Perdas em Processos, atividades que não são necessárias em um processo;



Defeito, falhas no produto final, que geram perdas financeiras para a empresa e
retrabalho.
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2.2 Gestão de Projetos
De acordo com o Guia PMBOK “ Projeto é um esforço temporário empreendido para
criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que
eles têm um início e um término definidos”. E para que esse esforço seja desempenhado de
maneira eficaz e o projeto seja desenvolvido no tempo estipulado, cumprindo os requisitos préestabelecidos, consumindo os recursos aprovados, é necessária uma gestão eficiente de todas
as áreas de conhecimento do projeto.

2.2.1 Fases do Projeto
Baseado no PMBOK (2016), um projeto desde o início até o final passa por fases. Essas
fases podem ser desmembradas por seus objetivos, resultados, entregas e disponibilidade
financeira. Cada uma delas possui um tempo específico de duração, com início e fim definidos.
Essas fases compõem o ciclo de vida do projeto, que pode ser preditivo, e determinar
seus produtos e entregas no início do projeto, ou adaptativo, em que a entrega é definida no
início de cada iteração e dessa forma tem seu escopo detalhado.
Dessa maneira, as fases do projeto determinam uma estrutura básica de gerenciamento
de projeto.
Embora os projetos variem em relação ao tamanho e complexidade é possível definir
uma estrutura básica das fases para um projeto, que representam as seguintes atividades:



Início do projeto, fase na qual o projeto é visualizado de maneira geral, seus

principais objetivos, justificativas para sua execução, viabilidade e possíveis riscos.
Nessa etapa o gestor busca junto a gerência a autorização para dar início ao projeto, é
nesse momento que o Termo de Abertura é desenvolvido;


Planejamento, posterior a autorização para dar início ao projeto é necessário fazer

o planejamento, para que o projeto seja concluído no tempo planejado e cumprindo os
requisitos que foram determinados inicialmente. Para isso é necessário determinar o
escopo do projeto, o cronograma e as atividades que serão desenvolvidas. Fazer a análise
quantitativa e qualitativa dos riscos, determinar como será o gerenciamento da qualidade
a comunicação com as partes interessadas e a aquisição de recursos;


Execução, momento no qual tudo que foi planejado é colocado em prática. Nessa

fase, a necessidade de mudanças pode ser identificada, com isso, é importante que o
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gestor acompanhe esse processo de perto e gerencie essas mudanças, ajustando o
planejamentoe comunicando a toda a equipe;


Monitoramento e Controle, como o próprio nome já diz, nessa fase o gestor analisa

o que foi planejado com o que está sendo feito, verificando se a execução do projeto está
cumprindo os requisitos, se os custos estão dentro do que foi estimado, se o cronograma
está sendo cumprindo. Nesse momento é feito o monitoramento do projeto, para garantir
que ele seja concluído dentro do que foi planejado anteriormente;


Encerramento do Projeto, fase na qual o projeto é entregue ao cliente, comumente

uma documentação de encerramento é assinada, realizando uma validação com o cliente.
Nesse momento é importante realizar uma revisão do projeto com toda equipe, revendo
os pontos de sucesso e os que apresentaram oportunidades de melhoria, com oobjetivo
de melhorar o desenvolvimento de projetos futuros. Como exemplificado no Figura 8,
com as fases do projetos relacionados ao custo.
Figura 8: Fases do Projeto.

Fonte: PMBOK, 2016.

Na Figura 8 é possível perceber que os custo do projeto aumentam com o tempo, e a
fase de execução do trabalho demanda um maior gasto. Essa estrutura pode apresentar variações
para atender as particularidades de cada projeto.
De acordo com o PMBOK (2016), as fases do projeto são um subconjunto de atividades
sequenciadas de maneira lógica, com o objetivo de facilitar o gerenciamento, o planejamento e
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o controle do projeto. A quantidade fases, e o controle em cada uma delas varia com a
complexidade e o impacto do projeto, no entanto, as fases possuem algumas características
comuns, como:


O trabalho tem um foco específico em cada uma das fases;



Cada fase possui um nível de controle específico, que garante a entrega planejada para
a fase em questão;



Ao final de uma fase, com a entrega do produto ou serviço é realizado uma reavaliação,
quanto a entrega, como do projeto em si, visando o alinhamento e ajustes, se forem
necessários.

A Figura 9 abaixo mostra o resumo de todas as atividades de cada fase do projeto
abordadas anteriormente.

Figura 9: Resumo do processo de Gerenciamento de Projetos

Fonte: PMTECH, 2016.
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2.2.2 Áreas de Conhecimento do Projeto
Com o objetivo de facilitar a aplicação das metodologias de gerenciamento de projetos
o PMBOK é dividido em dez áreas de conhecimento, que serão apresentadas a seguir.
Todas as áreas de conhecimento citadas a seguir tiveram o estudo baseado PMBOK
(2016).

1. Gerenciamento da Integração do Projeto, consiste em realizar ações
integradoras desde o início do projeto até a sua conclusão, visando atender aos
requisitos de todas aspartes interessadas. Para isso, o gerenciamento da integração
incluiu ações referentes a alocação de recursos, decisões em relação a alternativas
conflitantes e as dependênciasentre as áreas de conhecimento do projeto. Seguem
alguns processos dessa área de conhecimento, como:


Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, esse documento é responsável
por formalizar a existência do projeto, dando autonomia ao gerente para
desenvolver o projeto e adquirir recursos. Estabelecendo os objetivos, a
finalidade e benefícios do projeto;



Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto, define a base dos
trabalhos a serem realizados no projeto e como serão executados;



Orientar e Gerenciar o Trabalho do projeto, monitora e controla os trabalhos
definidos no plano de gerenciamento;



Gerenciar o Conhecimento do Projeto, possibilita que os conhecimentos que
já existem sejam utilizados e gera novos conhecimentos, possibilitados pelo
compartilhamento e integração de conhecimento;



Monitorar o Controlar o Trabalho do Projeto, documenta a situação do
projeto,de forma a manter informada todas as partes interessadas;



Realizar o Controle e Integração de Mudanças, documenta todas a
solicitações de mudanças do projeto, permitindo que sejam consideradas de
maneira integrada;



Encerrar o Projeto ou Fase, fase de entrega do projeto, no qual o gerente
revisa o plano de gerenciamento para garantir que todos os requisitos foram
cumpridos e a entrega está sendo realizada como o esperado, arquivando a
documentação do projeto e liberando os recursos desenvolvidos.
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2. Gerenciamento do Escopo do Projeto, determina como o escopo será definido,
controlado e gerenciado ao longo do projeto, com suas entradas, ferramentas técnicas e
saídas. Para construir o Plano de Gerenciamento de Escopo são necessárias informações
contidas no Termo de Abertura, no Plano de Gerenciamento do Projeto, fatores
ambientais e ativos de processos empresarias, por exemplo. Uma ferramenta de grande
importância dessa área de conhecimento é o desenvolvimento da EAP, que consiste na
divisão do escopo total do projeto em entregas menores, com objetivo que gerenciar
melhor essas pequenas entregas a fim de garantir que a entrega final contemple todos os
requisitos validados anteriormente. Como representado na Figura 10, que apresenta
visualmente a estrutura de uma EAP.

Figura 10: Estrutura EAP

Fonte: PMBOK, 2016.

Nos primeiros níveis estão as entregas principais, e nos níveis a baixo as atividades
necessárias para que a entrega seja finalizada.

3. Gerenciamento do Cronograma do Projeto, tem como objetivo o gerenciamento
da duração das atividades do projeto, para que o término aconteça no período planejado.
O cronograma do projeto também é uma ferramenta de comunicação, visando informar
a equipe e as partes interessadas do andamento, e status do projeto. Para isso, tais
atividades são necessárias:
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Planejar o Gerenciamento do Cronograma;



Definir as atividades;



Sequenciar as atividades;



Estimar os recursos das atividades;



Estimar a duração das atividades;



Desenvolver o cronograma, análise da sequência de atividade, duração e
requisitos;



Controlar o cronograma, atualização do cronograma de acordo com o
andamentodo projeto.

4. Gerenciamento de Custos de Projeto, inclui processos referentes ao planejamento,
estimativa, gerenciamento e controle dos custos do projeto, para que o mesmo seja
realizado dentro do orçamento aprovado. Vale ressaltar que o planejamento dos custos
do projeto deve considerar custos subsequentes, como o de manutenção do produto ou
serviço após a entrega. Tais processos compreendem as seguintes atividades:



Planejar o Gerenciamento de Custos, definir como os custos serão estipulados,
priorizados e controlados;



Estimar os custos;



Determinar o Orçamento;



Controlar os Custos, atualizando os gastos com o projeto e gerenciando possíveis
mudanças.

5. Gerenciamento da Qualidade do Projeto, consiste em aplicar as políticas de
qualidade da organização ao projeto, de forma que o mesmo cumpra com os
requisitos estipulados pelas partes interessadas. O gerenciamento da qualidade
também oferece suporte aos processos de melhoria contínua. Vale ressaltar que as
medidas para gerenciar a qualidade variam com o produto e serviço que será
desenvolvido no projeto. Seguem as principais atividades desse tipo de
gerenciamento.
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Planejar o Gerenciamento da Qualidade, essa atividade define como a
qualidade será monitorada ao longo do projeto, juntamente com o
cumprimento dos requisitos;



Gerenciar a Qualidade, atividade de controle e monitoramento da qualidade
de acordo com os requisitos determinados;



Controlar a Qualidade, registro das atividades de gerenciamento da
qualidade.

6. Gerenciamento dos Recursos do Projeto, tem como objetivo garantir que o
projeto tenha todos os recursos necessários para sua realização dentro do tempo
previsto. Esses recursos podem ser físicos, como máquinas e ferramentas, ou podem
ser recursos de equipe, os chamados recursos humanos. Para isso é necessário
planejar, adquirir e controlar esses recursos, seguindo as seguintes atividades.



Planejar o Gerenciamento de Recursos;



Estimar os Recursos das Atividades;



Adquirir Recursos;



Gerenciar a Equipe, acompanhar o desenvolvimento da equipe;



Controlar os Recursos.

7. Gerenciamento das Comunicações do Projeto, consiste em criar estratégias e
gerenciá-las, com o objetivo que o processo de troca de informações dentro do
projeto seja eficiente. Podendo ocorrer por meio de reuniões presenciais, à distância
e e-mails.O objetivo é que as informações do projeto e das partes interessadas sejam
entregues aos destinatários de forma eficaz. Planejar o Gerenciamentos das
Comunicações, criar um plano de comunicação

que satisfaça todas as partes

interessadas;


Gerenciar as Comunicações, possibilita o fluxo de informações eficiente
entre a equipe do projeto e todas as partes interessadas;



Monitorar as Comunicações, garante que as necessidades de comunicação
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estão sendo atendidas.

8. Gerenciamento dos Riscos do Projeto, partindo do pressuposto que todos os
processos possuem riscos, o gerenciamento dos riscos tem como objetivo garantir
uma maior probabilidade de ocorrência dos riscos positivos e diminuir a
probabilidade dos riscos negativos. Caso não seja possível eliminar os riscos
negativos, diminuir o seu impacto. Para isso, é necessário que aconteça um
planejamento, com a identificação dos riscos, análise, planejamento das respostas e
implementação de respostas, monitorando os riscos identificados durante todo o
projeto. Evitando os riscos que puderem ser evitados e diminuindo o impacto
daqueles que não puderem ser evitados. Esse gerenciamento é realizado através das
seguintes atividades.
 Planejar o Gerenciamento dos Riscos, o processo de planejar e definir como
será gerenciado os riscos do projeto;
 Identificar os riscos, consiste em identificar os riscos e documentar as
características dos riscos identificados;
 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, análise dos ricos identificados
anteriormente, priorizando-os de acordo com o impacto e probabilidade de
ocorrência;
 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, análise dos riscos usando fatores
numéricos;
 Planejar as Respostas aos Riscos, definir ações para conter ou diminuir o
impacto dos riscos identificados;
 Implementar Respostas aos Riscos, implementar as ações definidas
anteriormente;
 Monitorar os Riscos, controlar os riscos desde a fase de identificação,
verificando se as respostas estão sendo implementadas de maneira
satisfatória, não impactando o resultado final do projeto.

9. Gerenciamento das Aquisições do Projeto, incluí os processos necessários
para realizar compras de produtos ou contratação de serviços necessários para o
desenvolvimento e conclusão do projeto. Para isso, é necessário realizar o
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gerenciamento de contratos, pedidos de compra e ordens de serviço, por exemplo,
através das seguintes atividades.


Planejar o Gerenciamento das Aquisições, documentação de compras, define
o que deve ser adquirido para o projeto e o momento que deve ser feito;



Conduzir as Aquisições, avaliação de orçamentos e seleção de vendedores;



Controlar as Aquisições, gerenciar o processo de compra de forma a garantir
que o projeto não tenha o seu desenvolvimento prejudicado.

10. Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto, tem como objetivo
identificar todas as partes interessadas do projeto, determinando o gerenciamento e
o nível de influência de cada uma delas, e suas expectativas em relação ao projeto.
De forma que todas as partes interessadas sejam envolvidas de forma eficaz para o
projeto. Desempenhando as seguintes atividades.


Identificar as partes interessadas;



Planejar o engajamento das partes interessadas;



Gerenciar o engajamento das partes interessadas;



Monitorar o engajamento das partes interessadas.

2.3 Metodologia Lean
Traduzindo a palavra lean para o português encontra-se a palavra “magro”, que ao se
referir a produção de uma empresa é possível associar a palavra enxuto, sem desperdício, e é
exatamente esse o intuito. A Metodologia Lean tem como objetivo produzir um produto ou
serviço de maior valor para o cliente, com o menor desperdício possível. Para isso, medidas
como redução de estoque, redução do tempo de fabricação, de pessoal e de matéria prima, são
adotados. Todas essas mudanças são motivadas pela busca de uma melhoria constante,
objetivando uma produção com desperdício zero (OHNO, 1997; SALGADO et al, 2009).
Esse termo foi usado inicialmente por John Krafcik, em 1987, após analisar o sistema
de produção implementado pela Toyota. Em cerca de 1948 a Toyota passava por problemas
financeiros e observando os sistemas de produção ocidentais Taiichi Ohno, que mais tarde viria
a ser conhecido como mentor desse sistema, notou alguns pontos que poderiam ser melhorados,
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como por exemplo a grande quantidade de lotes produzidos, que gerava um grande estoque, e
necessitava de um grande investimento inicial. Além disso, ao produzir esses grandes lotes
muitos defeitos eram encontrados e o cliente tinha que se adaptar ao produto que havia sido
produzido no lote, não existindo muita diferenciação de produtos para atender as necessidades
do cliente (Womack; Jones; Roos; 1996).
Dessa forma, foi implementado pela Toyota o sistema de produção em pequenos lotes,
com o objetivo principal de reduzir custos. “O TPS, Toyota Production System, era composto
por uma variedade de técnicas de desenvolvimento de processos e produtos, técnicas de gestão
da cadeia de abastecimento, novas abordagens para a resolução de problemas (como a análise
de causas raiz – root cause analysis), melhores abordagens no serviço a clientes e novas
abordagens para a liderança e trabalho em equipe” (James C. Paterson, 2015).
De acordo com a consultoria empresarial, Terzoni (2019), com o passar dos anos
observou-se que os benefícios da metodologia lean não eram restritos a indústria
automobilística, mas também, a diversos outros setores. Atualmente, com a necessidade que
as empresas possuem de se manter competitivas, e flexíveis as rápidas mudanças do
mercado, se adaptando cada vez mais aos desejos dos clientes, metodologias que tem como
objetivo a melhoria contínua através da produção enxuta se tornaram indispensáveis. Hoje a
metodologia lean possui várias aplicações, a diferentes setores.


Lean manufacturing, que foi o precursor da metodologia, iniciada no chão de
fábrica, na indústria automobilística;



Lean office, aplicada a ambientes administrativos e a escritórios;



Lean healthcare, aplicada ao ambiente hospitalar;



Lean construction, aplicada a construção civil;



Lean service, aplicada a empresas prestadoras de serviços.

2.3.1 Lean Service
Nesse estudo, será abordado mais a fundo as características e objetivos da metodologia
Lean aplicada a serviços ou Lean Service, como foi citado anteriormente.
Assim como no setor de manufatura o objetivo é entregar um produto ou serviço que
atenda a necessidade do cliente, que por sua vez não quer assumir os custos de um processo
com desperdícios. Dessa forma, conclui-se que os conhecimentos acerca da produção enxuta
são aplicáveis a setores de serviços, a empresas de saúde, seguros, finanças e assistência técnica,
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por exemplo. (WOMACK et al, 2004; SELAU et al, 2009).
Para Levitt (1976), em The industrialization of service, as práticas abordadas nas
indústrias de manufatura podem ser abordadas também na indústria de serviço. Tais aplicações
vêm resultando em importantes índices de redução de custos, aumento da eficiência e maior
satisfação dos clientes.
Isso ocorre pelo fato de que para atingir a alta eficiência empresas de serviços tem que
realizar investimentos semelhantes a empresas de manufatura, como por exemplo, instalações,
equipamentos, treinamento, planejamento, organização e controle, (LEVITT, 1976).
De acordo com Selau et al, (2009), a aplicação de técnicas da metodologia lean service
pode garantir a empresas do setor uma redução dos custos e com isso, maior competitividade,
criando maior valor ao cliente. Tal aplicação só é possível devido as proximidades entre os
setores de serviço e manufatura, que possibilitam a aplicação da metodologia objetivando a
produção enxuta em ambos os setores.

2.4 Metodologia para Análise e Solução de Problemas

A metodologia de análise e solução de problemas é usada para identificar o problema,
suas possíveis causas e soluções. De acordo com Campagnaro et al. (2008), essa metodologia
é muito útil na análise e solução de problemas, e quando aplicada reduz a chance do problema
voltar a acontecer.
As MASPs podem estar relacionados a diversas metodologias. Todas elas relacionadas
a resolução de problemas de forma estruturada, partindo do princípio que exista um problema
e que a solução envolva toda a equipe (Aguiar, 2014).
Os benefícios identificados para a organização são muitos, como a própria resolução
estruturada do problema, sem que nenhum ponto seja esquecido durante a implementação da
solução. Os dados gerados para a empresa durante a aplicação da metodologia, que podem ser
consultados futuramente, a fim de evitar outros problemas. Além da solução definitiva de um
impedimento dentro da organização (Aguiar, 2014).

2.4.1 Declaração de Problema
De acordo com Campos (1992), “um problema é o resultado indesejável de um
processo”. Outra definição muito utilizada e mais atual é proposta por Shook (2008), é que “um
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problema é qualquer desempenho diferente do desejado em qualquer dado momento”. Ambas
demonstram que um problema se trata de um impedimento dentro do processo, que dificulta
que o objetivo final, anteriormente planejado, seja concluído.
Tal problema pode ocorrer por uma mudança no processo que ocasiona uma alteração
no desempenho em um dado momento, ou então, quando devido a um conjunto de condições o
desempenho planejado não é atingido.
Quando se trata de um problema, refere-se a uma declaração a respeito de uma área de
preocupação, um processo ou um produto que podem ser melhorados. Mas identifica-lo é uma
tarefa complexa, pois algumas distrações podem contribuir na assimilação do problema real.
Em muitos casos os próprios sintomas, soluções e causas podem ser confundidas com o
problema (Rod, 2021).
Para evitar que essa situação ocorra, é aconselhável no momento de identificação do
problema que se escreva uma declaração, de forma que fique mais claro expor o empecilho do
qual é tratado, com as devidas justificativas e impactos que são ocasionados por ele (Rod, 2021).
Ainda segundo Rod (2021) uma declaração de problema deve ser clara e objetiva, para
isso, é necessário abordar alguns pontos fundamentais, como por exemplo:
1. Descrever como a situação em questão deve funcionar, nessa etapa é importante que
seja explicado a situação, mesmo que teórica, de como o processo deveria funcionar,
caso não fosse identificado o problema;
2. Explicar os custos financeiros gerados pelo problema, expondo os custos da não
resolução do problema, ou até mesmo quando a organização pode deixar de ganhar
caso uma solução não seja implementada.
3. Propor soluções para o problema, abordando soluções práticas e sólidas para
solucionar o problema identificado, não sendo necessário ser uma única solução, no
entanto, é importante ter um conhecimento sólido das causas e propor possíveis
soluções;
4. Explicar os benefícios da solução proposta, é importante expor os benefícios gerados
para a empresa ao implementar as soluções citadas anteriormente, sendo
fundamental abordar os benefícios financeiros, além dos intangíveis, como a
satisfação do cliente;
5. Concluir resumindo o problema e a solução, explicando de forma concisa porque
implementar a solução apresentada.
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2.4.2 Ciclo PDCA

No início do século XX, Frederick Taylor, recomendava a metodologia Plan-Do-See,
como uma referência para o planejamento do processo produtivo. Mas foi em 1939 que
Shewhart propôs que o modelo Plan-Do-See seja aplicado de forma cíclica, como sugere a
Figura 11.
Figura 11: Ciclo plan-do-see

Fonte: Adaptada de Moen e Norman (2009)

Em 1950, Deming reformulou o clico anteriormente proposto por Shewhart, dividindo-o
em quatro etapas: concepção, produção, vendas e pesquisa, ressaltando a importância entre elas.
Como é apresentado na Figura 12, a seguir.

Figura 12: Deming Wheel-1950

Fonte: Moen e Norman (2009)

Tal ferramenta é amplamente utilizada na análise e solução de problemas, para Gomes
(2006) a garantia de usar o ciclo PDCA se dá pelo fato de ser um procedimento lógico e baseado
em fatos, já para Sokovic et al, (2010), o diferencial da ferramenta é que ela corrige problemas
e também identifica as causas, garantindo a sustentabilidade do processo de melhoria de forma
sólida e eficaz.
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Para alguns autores, como Carpenetti (2012), o método é um dos mais usados para o
processo de melhoria contínua. Na ótica de Gidey et al., (2014) o ciclo PDCA é fundamental
para o processo de melhoria, sendo praticado como vantagem competitiva na abordagem de
resolução de problemas nas organizações.
Para Sidhu et al. (2013) as quatro fases podem ser definidas em: Plano (Plan) que define
o problema, objetivos e metas; Fazer (Do) para identificar as necessidades, propor mudanças,
implementar; Verificar (check) para monitorar, avaliar e analisar a mudança; comparar dados;
Agir (action) ajuste estratégias de melhoria; refinar e reinstituir, conformeFigura 13.
Figura 13: Deming Wheel-1950

Fonte: Hosotani (1992)

No Quadro 1 a seguir segue a sequência do MASP com relação ao PDCA proposta por
Campos.
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Quadro 1: MASP e PDCA

Fonte: Campos (1999 )

2.4.3 Ferramentas da Qualidade

Neste ciclo, de acordo com Gomes (2006) as ferramentas da qualidade irão atuar como
técnicas de coleta, processamento e disposição das informações. Na visão de Carpenetti (2012),
as ferramentas da Qualidade foram criadas para auxiliar a melhoria dos processos, ficando
conhecidas como “ As ferramentas da qualidade ”, Estratificação; Folha de verificação; Gráfico
de Pareto; Diagrama de causa e efeito; 5 Por Quês; Histograma; Diagrama de dispersão; Gráfico
de controle.
Nesse estudo será abordado o método dos 5 Por Quês, que se trata de um método
utilizado para encontrar a causa raiz de um problema, que em grande parte dos casos, está
escondida atrás de sintomas óbvios (Ohno, 1997). Conhecido por ser usado no sistema Toyota
de Produção, o método consiste em utilizar perguntas sucessivas a respeito do porque de um
determinado problema, com o objetivo de encontrar a sua verdadeira causa. A primeira pergunta
parte do próprio problema, e deve-se responder o porque do que está ocorrendo. A segunda,
pergunta parte da resposta da primeira, e assim suscessivamente até que se encontre a causa
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raiz do problema. (Aguiar, 2014).
De acordo com Weiss (2011) para fazer uso do método podemos seguir cinco passos
principais, sendo eles:


A análise deve ser iniciada com o problema;



Pergunte porque o problema é verdadeiro;



Pergunte o porquê novamente da afirmação anterior;



Continue a perguntar o porquê para encontrar a causa raiz;



Quando não for possível justificar a afirmação anterior é sinal que a causa do problema
foi encontrada.
Ainda de acordo com Weiss (2011) não é necessário seguir os cinco porquês, a análise

pode ser concluída antes dos cinco passos, o objetivo é que a causa raiz seja encontrado.
Segue um exemplo na Figura 14 de como utilizar o método.
Figura 14: Método dos 5 Por Quês

Fonte: Digital Strategy and TI Innovation

O objetivo do método é encontrar a causa do problema para que ele possa ser corrigido
de forma definitiva (Aguiar, 2014). No exemplo anterior, caso apenas o problema inicial fosse
considerado o atendente poderia ser substituído, por não conseguir realizar o cadastro do
produto de forma eficiente. Nesse caso, outro atendente seria contratado é o problema iria se
repetir, tendo em vista que o problema do cadastro estava na falta de treinamento e não no
colaborador.
Segundo Terner (2008) o método dos 5 por quês permite que diversos questionamentos
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se separem a causa do efeito, o que contribui para que hipóteses coerentes de causa sejam
encontradas para um problema.

3 METODOLOGIA

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), o presente estudo pode ser classificado
quanto a sua natureza como aplicada, porque tem a finalidade de gerar conhecimento para
resolver problemas específicos. De acordo com Thesaurus (2016), pesquisas de natureza
aplicada são aquelas que buscam um conhecimento para determinados problemas, objetivo
desse trabalho.
Baseado nos conhecimentos expostos por Gerhardt e Silveira (2009), o objetivo do
presente estudo é exploratório, tendo em vista a necessidade de conhecer mais acerca do tema,
se aproximar do problema, através de entrevistas realizadas com as partes interessas, construir
hipóteses para a resolução e levantar possíveis causas para os problemas. Tais afirmações
também são expostas por Gil (2007), na qual as pesquisas exploratórias são aquelas que
procuram se aproximar dos problemas levantados no projeto, os exemplos mais comuns são os
estudos de caso e pesquisas bibliográficas.
A abordagem utilizada no presente estudo será a Combinada, ou também conhecida
como Mista, pois combina técnica qualitativas e quantitativas. Reafirmado por Creswell (2007)
“é uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativa e
quantitativa”. Tal abordagem tem como objetivo realizar um trabalho mais aprofundado, com
conhecimentos específicos e técnicos a respeito dos processos abordados, característica do
método quantitativo, mas também realizar análises qualitativas acerca dos impactos gerados
pelas melhorias sugeridas.
Quanto ao método, este estudo se caracteriza por utilizar o estudo de caso, pelo fato que,
inicialmente foi realizado uma pesquisa bibliográfica acerca dos temas de estudo para
posteriormente aplicar os conhecimentos adquiridos em uma empresa do setor de publicidade.
Baseado nos conceitos propostos por Yin (2010) que considera o método de estudo de caso
como uma prática de conhecimento a partir de uma experiência, observando situações reais,
para se analisar e coletar dados para serem pesquisados.
Na Figura 15 é possível observar as classificações possíveis quanto a Natureza,
Objetivos, Abordagem e Métodos, para pesquisas científicas.
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Figura 15: Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção

Fonte: MIGUEL, 2010 (Adaptado).

Dessa forma, o presente estudo iniciou-se pela abordagem literária dos temas apontados
no referêncial teórico. A revisão de literatura se deu por uma busca de conteúdos nas referências
clássicas dos temas, seguindo de artigos e demais estudos relacionados. Após a análise dos
conteúdos identificados, foi realizada a organização e seleção dos mesmos, para que fosse feita
uma leitura e posterior análise e redação de relatórios. Após aprofundar os conhecimentos em
relação a mapeamento, gestão de projetos, metodologia lean e método de análise e solução de
problemas, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa na qual os
conhecimentos adquiridos anteriormente foram aplicados. Essa reunião inicial teve como
objetivo explicar os objetivos do estudo e definir uma linha de serviço de atuação.
O primeiro passo para o início do estudo de caso foi o mapeamento de todos os processos
da linha de serviço definida pela empresa. Para isso, foi necessário que um responsável por cada
setor da linha de serviço fosse entrevistado, a fim de que fosse realizada a coleta de dados. Após
a descrição dos processos foi feita uma reunião com todas as partes interessadas com o objetivo
de identificar possíveis gargalos no processo e suas causas raízes, fazendo uso das ferramentas
da qualidade, anteriormente estudadas
Após a identificação de oportunidades de melhoria um plano de implementação foi
elaborado, a fim de propor adaptações nos processos inicialmente descritos, com o objetivo de
compor então uma linha de serviço mais enxuta e focada no cliente.

41
4 ESTUDO DE CASO

4.1 Unidade de Análise

A unidade analisada é uma agência de publicidade especializada em web, que possui
como diferencial a aposta em tecnologia, inovação e criatividade, para garantir cada vez mais a
satisfação dos seus clientes.
A empresa Hoom Interativa foi fundada em 2008 e possui sede no estado na Bahia, na
cidade de Salvador, e filiais em São Paulo e Lisboa. Com a missão de inspirar empresas a
inovar, levando soluções através da comunicação e da tecnologia, a empresa oferece os
seguintes serviços:


Desenvolvimento de aplicativos;



Desenvolvimento de Branding;



Criação de Sistemas Web;



Desenvolvimento de E-Commerce;



Gerenciamento de Mídias Sociais;



Desenvolvimento de Sites.

Atualmente, a empresa em estudo possui mais de 300 clientes atendidos, onde cada um
deles apresenta suas especificidades, requisitos e demandas, fazendo com que o processo de
desenvolvimento dos serviços anteriormente informados sofra variações de acordo com o
cliente e suas exigências individuais.
Para a análise desse estudo será considerado o processo de desenvolvimento de sites.Tal
escolha foi realizada em conjunto com o CEO da empresa, sendo a motivação que levou a
escolha dessa linha de serviço a complexidade do processo, que possui diversas etapas e envolve
vários setores da empresa, juntamente com a falta de padronização na execução das atividades
envolvidas.
Dessa maneira, o presente estudo irá considerar todas as nove etapas do processo, desde
o início, com o desenvolvimento do escopo, passando pela criação, desenvolvimento de front
end, back end, testes, definição do conteúdo e finalização. Para tal, serão mapeadas todas essas
etapas da forma como são realizadas atualmente (estado atual), de forma a permitir a
identificação de oportunidades de melhorias a fim de que se possa discutir e desenhar um novo
processo mais eficiente (estado futuro).
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Figura 16: Linha de serviço do estudo.

Fonte: Hoom Interativa, 2021.

4.2 Análises e Resultados

Neste capítulo será apresentado o estudo do projeto, com a aplicação das ferramentas
apresentadas no Referencial Teórico, tais como MASP, Fluxograma e Mapeamento do Fluxo
de Valor, abrangendo, também, as quatro etapas iniciais do ciclo PDCA. Identificação do
problema, observação, análise do problema e plano de ação, como indicado no Quadro 1,
apresentado anteriormente.
O estudo teve como foco o macroprocesso de desenvolvimento de site. Dessa forma, no
item 4.2.1 será apresentado a descrição dos processos no estado atual, tendo como objetivo
compreender todos os subprocessos que o compõem.
No item 4.2.2 será apresentada a declaração de problema. Essa declaração tem como
objetivo identificar os problemas observados, como também as observações relatadas pelos
funcionários da empresa.
No item 4.2.3 será a apresentada a proposta de melhoria do processo analisado, neste
item será elaborada a situação futura do macroprocesso Desenvolvimento de Site.

4.2.1 Descrição dos processos

A empresa em estudo é uma agência especializada em web, que oferece diversos
serviços focados em desenvolvimento de conteúdo na internet. Dentre o portfólio da empresa,
o presente estudo será focado no processo de criação de site.
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O desenvolvimento de sites é um processo que atende clientes de diversos ramos, com
uma necessidade em comum, expor um conteúdo na internet. Dessa forma, cada cliente possui
em projeto, com requisitos e demandas diferentes, fazendo com que o processo de
desenvolvimento possa sofrer pequenas adaptações, devido as exigências individuais de cada
projeto, o que aumenta substancialmente a complexidade dos projetos.
Para a análise desse estudo será considerado um processo de criação de sites padrão,
considerando todas as etapas para o desenvolvimento de um site, desde a solicitação do cliente,
até a entrega do serviço finalizado. Para entender todos os processos que compõem o
Macroprocesso de Desenvolvimento de Site foram feitas reuniões diretas com os responsáveis
pelos processos, com o objetivo de entender como as atividades acontecem no estado atual e o
fluxo de seus processos.
Portando, conforme a Figura 17, será apresentado o mapeamento do Macroprocesso
Desenvolvimento de Site, com o fluxo dos subprocessos que o compõem, que são
respectivamente: realizar processo comercial, realizar processo administrativo, gerenciar
projeto, realizar processo de criação, desenvolver front end, desenvolver back end, executar
testes, definir conteúdo e realizar finalização. Esse item é fundamental para o projeto, visto que
será utilizado para identificar oportunidades de melhorias na empresa.

Figura 17: Macroprocesso Desenvolvimento de Site

Fonte: Elaborado pelo Autor
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1.

Realizar Processo Comercial

O processo comercial tem como objetivo principal desenvolver a proposta comercial
que será apresentada ao cliente. Esse processo inicia-se a partir da solicitação do cliente. A
partir da solicitação uma reunião é realizada para que sejam levantados os requisitos do projeto
de criação de site. Com base nos requisitos levantados é feito o planejamento do escopo do
projeto e posteriormente é elaborada a proposta comercial, que é enviada ao cliente para sua
avaliação. Essa proposta pode sofrer ajustes, caso o cliente realize algum questionado em
relação ao que foi proposto. Após a aprovação da proposta comercial o projeto é direcionado
ao setor administrativo, conforme indicado na Figura 18, que contém o mapeamento desse
processo.
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Figura 18: Subprocesso Realizar Processo Comercial

Fonte: Elaborado pelo Autor
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1.

Realizar Processo Administrativo

Com a aprovação do cliente para a proposta comercial, é realizado o cadastro do cliente
no Conta Azul e no SIG. Após o cadastro, o contrato do projeto é elaborado e enviado para
aprovação do cliente, este, por sua vez, pode realizar questionamentos em relação ao que foi
proposto e solicitar uma mudança, que pode ou não ser realizada pela empresa. Após a
assinatura do contrato que atualmente é realizada de forma virtual, o projeto é encaminhado
para o setor de gerenciamento, onde irá começar a ser desenvolvido pela equipe.
A Figura 19 apresenta o mapeamento desse processo.

Figura 19: Subprocesso Realizar Processo Administrativo

Fonte: Elaborado pelo autor

2.

Gerenciar Projeto

Após a assinatura do contrato o projeto de desenvolvimento do site inicia-se. A primeira
etapa desse processo consiste em enviar ao cliente um e-mail de boas-vindas, explicando como
o projeto irá ser desenvolvido, na sequência é elaborado um e-mail para solicitar o Briefing do
projeto, no qual também é enviado ao cliente para que seja preenchido. Após o recebimento do
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e-mail com o Briefing preenchido a gerente de projetos é responsável por organizar a equipe
que fará parte do desenvolvimento. A equipe, por sua vez, receberá uma notificação do início
do projeto através da ferramenta de gerenciamento Monday, que é a ferramenta de
gerenciamento usada pela empresa.
A Figura 20 apresenta o mapeamento desse processo.
Figura 20: Subprocesso Gerenciar Projeto

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.

Realizar Processo de Criação

A partir da organização da equipe, os membros do projeto são notificados através da
ferramenta de gerenciamento Monday e a primeira etapa inicia o processo de desenvolvimento
no prazo estabelecido. Dessa forma, o colaborador responsável pela criação, o design ui/x, será
avisado e irá iniciar o processo. A primeira atividade desse processo é a criação do layout, com
base no briefind definido pelo cliente. O design do layout é desenvolvido pelo design ui/x em
colaboração com o diretor de criação, e posteriormente um protótipo é criado para que seja
enviado ao cliente para avaliação. Após a avaliação do cliente caso nenhum ajuste seja
solicitado é feito um link desenvolvedor/ XD e o envio do developer. Essa atividade consiste
em compactar os arquivos do layout com o design do projeto para que sejam enviados para o
setor de programação. A Figura 21 apresenta o mapeamento desse processo.
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Figura 21: Subprocesso Realizar Processo de Criação

Fonte: Elaborado pelo Auto
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4.

Desenvolver Front End

O processo de programação do front end inicia-se com o recebimento do developer
do setor de criação, com as informações a respeito do layout do site. A partir disso a
programação do front end é realizada. Após o fim da programação é feita uma revisão no layout,
checando se todas as funcionalidades do layout estão apresentando o resultado esperado, caso
alguma inconsistência seja encontrada ela será corrigida antes que o projeto seja enviado para
o setor de programação de back end.
A Figura 22 apresenta o mapeamento desse processo.

Figura 22: Subprocesso Desenvolver Front End

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.

Desenvolver Back End

Após a conclusão da programação do front end inicia-se a programação do back end,
parte que está por trás da interface gráfica do site, dando apoio as ações do usuário. O back end
responsável pelas informações trocadas entre o navegador e o bando de dados. Com o fim da
programação é realizado um teste básico, que se refere a um teste feito no código do site, e tem
como objetivo verificar se as funcionalidades estão apresentando o resultado esperado. Caso
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seja encontrado alguma inconsistência, ela é revista e ajustada, para que o desenvolvimento da
aplicação possa seguir para o setor de teste.
A Figura 23 apresenta o mapeamento desse processo.

Figura 23: Subprocesso Desenvolver Back

Fonte: Elaborado pelo Autor

7. Executar Testes

Com o fim das etapas de programação, o site é submetido aos testes, para que chegue
ao cliente final apresentando o resultado esperado. O primeiro teste no qual a aplicação é
submetida é o teste de usabilidade. Nele um especialista no assunto realiza testes exploratórios
no site, a fim de verificar as suas funcionalidades, checando a clareza das informações, se os
comandos estão intuitivos e se a aplicação está dentro do que foi proposto pelo briefing. Na
sequência, caso o site apresente formulários, os mesmos serão submetidos a testes, verificando
se os campos estão apresentando o resultado esperado e aceitam os caracteres definidos com o
cliente. Após os formulários serem testados é realizado o teste de mesa, que é um processo
manual utilizado para validar a lógica de um determinado algoritmo. Por fim, o site passa pelos
testes responsivos, que são testes para verificar a compatibilidade do site com diferentes
dispositivos, como celulares, tablet e computador.
Como o fim dos testes, nessa etapa é elaborado um conteúdo demonstrativo fictício, que
será enviado ao cliente para validação. Após a análise do cliente e a aprovação do conteúdo o
projeto é encaminhado para o próximo processo, como indicado na Figura 24.
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Figura 24: Subprocesso Executar Testes

Fonte: Elaborado pelo Autor
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8. Definir Conteúdo

Após a etapa de testes o site já está com o seu desenvolvimento concluído, e a partir
desse processo será definido o conteúdo real que será publicado. O primeiro passo desse
processo é a definição das páginas para o conteúdo, seguido da elaboração do conteúdo e do
seu cadastro. Todo o conteúdo elaborado passará por uma revisão e na sequência será enviado
ao cliente para a aprovação final. Com a aprovação do cliente o site segue para o setor de
finalização para ser publicado online.
A Figura 25 apresenta o mapeamento desse processo.
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Figura 25: Subprocesso Definir Conteúdo

Fonte: Elaborado pelo autor
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9. Realizar Finalização

A finalização é a última etapa do macroprocesso de desenvolvimento de site, no estado
atual. Nela são realizadas atividades para que o site seja publicado. A primeira delas é incluir o
SEO, que se refere a um conjunto de técnicas de otimização, visando melhorar o
posicionamento e visualização da plataforma. Após essa etapa é definido o servidor e na
sequência é feita a publicação online. Com a publicação são realizados mais alguns testes, pois
podem ocorrer problemas devido a mudança de ambiente, caso alguma inconsistência seja
encontrada nos testes ela é corrigida, para que o site tenha o seu desenvolvimento concluído.
A Figura 26 apresenta o mapeamento desse processo.
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Figura 26: Subprocesso Realizar Finalização

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O segundo passo, depois de entender como ocorre o fluxo de desenvolvimento de um
site dentro da empresa, foi construir o mapeamento de fluxo de valor. Esse mapeamento
considera todos os processos anteriormente descritos com os seus respectivos tempos de
processamento. Nessa análise iremos considerar o tempo total do processo, o tempo de valor
agregado e a relação entre essas duas variáveis, com o objetivo de identificar os processos com
mais criticidade.
A Figura 27 apresenta o mapeamento de fluxo de valor do macroprocesso.
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Figura 27: VSM do Macroprocesso Desenvolvimento de Site

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.2.2 Análise dos Processos

De forma a identificar as oportunidades de melhoria que comprometem os processos,
foram levantados, juntamente com os colaboradores da empresa, os principais gargalos
referentes ao desenvolvimento de site. Os pontos de melhoria observados foram detalhados em
uma Declaração de Problema, com o objetivo de expor e delimitar o foco de atuação do estudo.

Declaração de Problema

Qual problema será abordado na declaração?

Atualmente, dentro do Macroprocesso de Desenvolvimento de Site alguns processos
como o Preenchimento do Briefing e a Aprovação do Protótipo, que são realizados pelo cliente,
possuem um tempo de ciclo elevado. Além disso, dentro desse macroprocesso o gerente de
projetos é o responsável por sinalizar o final de um processo e o início do próximo, ocasionando
um tempo de espera entre os processos, principalmente entre o processos de Desenvolvimento
de Front End e Desenvolvimento de Back End, que são processos que precisam ser realizados
em sequênica e com o mínimo tempo de espera possível.

Em que área de atuação da empresa o problema ocorre?

O problema apontado ocorre na linha se serviço de desenvolvimento de sites.

Quem está envolvido no problema?

O problema envolve todos os setores que atuam na criação de sites, desde o comercial,
no início do processo, passando pelo administrativo, de gerenciamento, criação,
desenvolvimento de front end, desenvolvimento de back end, testes, conteúdo e finalização.

Quais as consequências que justificam o seu tratamento?

Como consequência, o tempo dos processos possuem uma eficiência do ciclo de
processos (PCE) baixa e um tempo de espera entre processos, resultando em um lead time total
elevado.
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Como foi destacado na Figura 26, foram observados três pontos com oportunidades de
melhoria no macroprocesso em estudo. Para identificar a causa raiz da ocorrência desses três
gargalos no processo, foi utilizado o método dos 5 por quês, já apresentado na parte da pesquisa
bibliográfica desse estudo.

PROBLEMA 1

Método de 5 por quês aplicado ao primeiro gargalo identificado, o tempo de espera que
o cliente leva para preencher o e-mail do briefing. O resultado é apresentado no Quadro 2.

Quadro 2: Método dos 5 por quês para o levantamento do Briefing

Fonte: Elaborado pelo autor.

PROBLEMA 2

Método de 5 por quês aplicado ao segundo gargalo identificado, a dificultade de
avaliação do protótiopo pelo cliente, o resultado é apresentado no Quadro 3, a seguir.
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Quadro 3: Método dos 5 por quês para a aprovação do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.

PROBLEMA 3

Método de 5 por quês aplicado ao terceiro gargalo identificado, tempo de espera entre
processos, principalmente entre o densenvolvimento do Front End e Back End. O resultado é
apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4: Método dos 5 por quês para o tempo de espera entre processos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3 Proposta de melhorias para a eliminação/mitigação das causas raízes dos problemas

Por meio do mapeamento da situação atual do macroprocesso de Desenvolvimento de
Site, realizado no item 4.2.1, e da análise dos processos, realizado no item 4.2.2. Foi possível
identificar melhoria e projetá-las para uma situação futura.
Sendo assim, será proposto que as atividade de Preenchimento do Briefing, presente
no processo Gerenciar Projeto seja adaptada. Atualmente o cliente deve preencher um
formulário com o Briefing do projeto, o que resulta em um tempo elevado para concluir essa
atividade, devido ao fato do cliente não identificar o que deve ser considerado relevante nessa
etapa. Dessa forma será proposto que seja feita uma reunião com o cliente, de maneira a orientálo em relação ao Briefing , realizando o levantamento de informações de forma mais rápida e
eficiente.
A Figura 28 apresenta a situação futura do processo Gerenciar Projeto.
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Figura 28: Proposta para o processo Grenciar Projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro ponto de melhoria identificado no item 4.2.2, foi em relação a aprovação do
protótipo do site, pelo cliente. Para essa atividade, foi identificado um tempo que espera grande
para aprovar o protótipo. Dessa forma, será proposto que a avaliação do protótipo seja feita
através de uma reunião com o cliente, com a orientação de um profissional, que possa
exemplificar as funcionalidades da aplicação, facilitando o entendimento do cliente e reduzindo
o tempo de ciclo da atividade.
A Figura 29 apresenta a situação futura do processo Realizar Processo de Criação.
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Figura 29: Proposta para o processo Realizar Criação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relação ao terceiro gargalo abordado nesse estudo, o tempo de espera entre o
desenvolvimento de front end e back end. Será abordado a automação de processos no Monday,
sistema operacional que já é usada pelo empresa, visando reduzir o tempo de espera entre
processos. Essa automação consiste em uma mudança de status automática nos processos, com
o disparo de notificações para os responsável. Tal atualização consiste em uma mudança que
não gera custos no plano já pago pela empresa para usar o sistema.
Para realizar a automação é necessário criar templates de automação, que são
combinações pré-definidas de gatilhos e ações. Um gatilho é um evento que você escolhe e faz
com que a automação aconteça. Uma ação é o que ocorre como resultado desse gatilho.
Para realizar esse processo no sistema será necessário seguir um passo a passo que será
apresentado nesse estudo, conforme poderá ser visto nas figuras 30 a 33 a seguir.
Inicialmente basta selecionar o quadro do processo que o usuário deseja automatizar e
selecionar a opção “Automate”, como na Figura 30 a seguir:

Figura 30: Quadro de processos Monday

Fonte: Support Monday

Esse botão irá abrir uma tela de automações, na Central de Automação do Monday. Do
lado esquerdo da tela existem as categoria de automação existentes na ferramenta, como por
exemplo a mudança de status, tarefas recorrentes, lembretes de data, criação de elementos,
movimentação de elementos dentro do quadro, multiquadros, subelementos, dependências e
receitas personalizadas. Como informado na Figura 31, a seguir.
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Figura 31: Central de Automação Monday

Fonte: Support Monday

Após definir o tipo de categoria, que no presente estudo será de mudança de status, será
necessário definir os parâmetros para a mudança de status. Os itens sublinhados são os
parâmetros, que definem a mudança de status diante da alguma ação pré definida. Como
indicado na Figura 32.

Figura 32: Tela de parâmetros Monday

Fonte: Support Monday

Para que o fluxo do processo siga sem que um colaborador comande a ação é necessário
indicar que quando o processo for concluído o responsável pelo processo seguinte seja
notificado. O texto da notificação pode ser definido pelo usário, e informado ao selecionar a
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palavra “notify”, assim como o status e o usuário a ser notificado podem ser definidos ao
selecionar as palavras “status” e “reporter”. Após ajustar os parâmetros o usuário deve
selecionar a opção “Add to board”, para que a automação seja concluída. Como no Figura 33.

Figura 33: Tela de parâmetros Monday

Fonte: Support Monday

O grande benefício das automações se dá pelo custo, visto que o plano que a empresa
possui para utiliziar o sistema operacional cobre a automação de processos, e esse mecanismo
pode ser usado não apenas para reduzir o tempo de espera entre os processos de
desenvolvimento de Front End e Back End, mas pode ser replicado para todos os tempos de
espera do macroprocesso de Desenvolvimento de Site, contribuindo assim para uma redução
significativa do lead time. Atualmente o tempo total de desenvolvimento de site leva em torno
de 1322h, com as melhorias propostas podemos estimar um tempo de 1202h, como indicado na
Figura 36, com a diminuição de 120h, equivalentes da cinco dias no processo.
Vale considerar que com a automação em todo o fluxo o lead time pode ser ainda mais
reduzido, chegando até a 962h de duração, com a redução dos tempos de espera entre os
processos, como indicado no Quadro 5 a seguir.
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Quadro 5: Quadro de Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na sequência são apresentados os mapeamentos de fluxo de valor adaptados as
propostas de melhoria levantadas nesse estudo. Na Figura 34 é indicado o mapeamento da
chamada etapa 1, com a implementação da automação apenas entre os processos de
desenvolvimento de Front End e Back End. O segundo mapeamento, Figura 35, se refere a
etapa 2, com os resultados da automação de todo o macroprocesso, resultando em uma redução
de lead time bastante significativa.
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Figura 34: VSM futuro do Macroprocesso de Desenvolvimento – Etapa 1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 35 : VSM futuro do Macroprocesso de Desenvolvimento – Etapa 2

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2.4 Planejamento de implantação de solução

Com o objetivo de implementar as soluções propostas, abaixo o plano de ação, com as
atividades necessárias, responsável, data prevista e status da atividade.

Quadro 6: Plano de ação

Fonte: Elaborado pelo autor.

5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

O estudo possibilitou, por meio de entrevistas, identificar as atividades produtivas e
improdutivas no macroprocesso de Desenvolvimento de Site. Ambos os problemas
identificados impactam diretamente na qualidade do produto final, no tempo de entrega, e no
custo do serviço.
Em relação ao referencial teórico foi analisado que a consolidação entre as metodologia
Lean e de Análise e Solução de Problemas, com o objetivo de construir um fluxo de processos
enxuto, resultando em entregas com maior qualidade ao cliente final.
Para a realização da pesquisa de campo, inicialmente, o macroporcessos de
Desenvolvimento de Site foi mapeado, divido em nove subprocessos, sendo eles: Realizar
Processo Comercial, Realizar Processo Administrativo, Gerenciar Projeto, Realizar Processo
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de Criação, Desenvolver Front End, Desenvolver Back End, Executar Testes, Definir Conteúdo
e Realizar Finalização. Posteriormente foi construído o mapeamento do fluxo de valor do
macroprocesso, com a duração de cada processo. Por meio de entrevistas foram identificadas
as principais oportunidades de melhoria a serem abordadas no estudo, e posteriormente, suas
causas raízes. Por fim, foi elaborado uma proposta de melhoria para o macroprocesso, baseada
nos princípios da metodologia lean e em métodos eficientes de gerenciamento.
Foi observado que a aplicação da metodologia lean contribuiu para a construção de um
fluxo de processos enxuto, otimizando as atividades que não agregam valor e diminuindo os
tempos de espera. A automação de processos contribuiu não somente para a agilidades das
entregas, mas também, para o gerenciamento do macroprocesso como um todo, tendo em vista
que a gerente de projetos não irá atuar mais sinalizando o início e fim das atividades.
Dessa forma, analisando aos objetivos gerais e específicos propostos no início desse
estudo, verifica-se que os custos no processo foram reduzidos, pois ao reduzir o lead time, o
colaborador consegue atuar em mais projetos, organizando melhor a equipe e reduzindo o
número de funcionários contratados. O processo como um todo se tornou mais enxuto, devido
a otimização de algumas atividades e a redução do tempo de espera. Foi utilizada a metodologia
lean juntamente com a método de análise e solução de problemas, para identificar melhorias no
processo. Por fim, foram aplicadas melhores práticas de gestão dessa linha de serviço,
utilizando a automação de processos.
Assim, conclui-se que o presente estudo contribuiu para a maior compreensão dos
processos da linha de serviço de Desenvolvimento de Site, identificando os principais
problemas, suas respectivas melhorias e projetando-as para uma versão futura.
Além disso, foi possível observar a aplicação da metodologia lean ao desenvolvimento
de sistemas web, tema pouco abordado ainda na literatura, porém que pode contribuir muito
para os processos desse tipo de serviço.
Como sugestão, ressalto que a automação no fluxo de processo utilizando uma
ferramenta que já está incluída no dia a dia dos colaborados da empresa é uma proposta de
ganhos consideráveis e pode ser aplicada a todas as linhas de serviço oferecidas, atualmente, na
empresa em estudo. Contribuindo para uma forma de gerenciamento mais ágil, redução no lead
time dos processos, gerando entregas mais rápidas ao cliente, como é necessário nesse setor tão
volátil, como o da publicidade focada em serviços na internet.
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