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APRESENTA<;AO 

Melhorar os resultados de sua organiza<;ao eo objetivo de todo empresario ou dirigente de 

uma entidade publica. Para isto, ele precisa melhorar os metodos de gestao, focando sempre em 

resultado. Foco em resultados significa sobrevivencia e excelencia para qualquer organiza<;ao, 

significa conhecer as necessidades e expectativas dos clientes. 

0 foco em resultados contribui para a racionaliza<;ao e otimiza<;ao dos processos. E preciso 

obter a melhor utiliza<;ao de recursos, sejam eles pessoas, equipamentos ou materiais. Para 

otimizar esta utiliza<;ao e necessario conhecer os objetivos da empresa para que se possa atuar de 

forma a obter ganhos de produtividade alinhados com as necessidades da empresa. 

Portanto, para uma atua<;ao correta sobre os recursos disponiveis, e preciso conhecer 

profundamente o negocio, os processos e os recursos para que possam ser identificados 

problemas e causas para assim serem tomadas decisoes para elimina-los. 

0 projeto que sera apresentado aborda a padroniza<;ao de processos para melhoria de 

resultados. 0 padrao eo proprio planejamento do trabalho a ser executado pelo individuo ou pela 

organiza<;ao, de tal maneira que cada pessoa tenha condi<;oes de assumir a responsabilidade pelos 

resultados do proprio trabalho. 

Ao contrario do que muitos pensam, a Padroniza<;ao do Trabalho nao e uma atividade 

desenvolvida sobre todas as atividades de uma organiza<;ao. Ela e seletiva e desenvolvida de 

forma criteriosa em fun<;ao dos resultados desejados. 

A proposta compreende a identifica<;ao e detalhamento dos fluxos dos processos para 

permitir a identifica<;ao das tarefas criticas, aquelas que possuem maior impacto sobre resultados 

desejados. Para cada tarefa critica e estabelecido urn padrao de trabalho por meio da observa<;ao e 

consenso das melhores praticas disponiveis. 
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1. INTRODU<;Ao 

Num ambiente competitivo, as empresas buscam constantemente novas tecnicas de 

gerenciamento para atingir niveis de alto desempenho que garantam uma maior satisfa<;ao de seus 

clientes tomando-se mais produtivas e competitivas. 

As organiza<;oes vern investindo na qualidade dos seus produtos e servi<;os atendendo as 

novas exigencias do mercado. Porem, a visao organizacional tern aspecto mais amplo, 

entendendo qualidade nao apenas sob o ponto de vista tecnico de controle, tambem a cultura, as 

cren<;as e valores influem diretamente na produtividade e competitividade da organiza<;ao como 

urn todo. 

Os processos produtivos evoluem sistematicamente, incorporando novas tecnologias e 

introduzindo novos conceitos, na maioria das vezes, mais complexos. Na maioria das vezes, os 

processos nao estao padronizados. A maneira de executa-los s6 esta clara, se estiver, para quem o 

faz e s6 esta "registrada" em sua propria cabe<;a. Com o intuito melhorar os resultados e 

uniformizar as atividades e desenvolvido urn sistema de padroes. Este sistema e formado por 

Fluxogramas e por Procedimentos Operacionais Padrao (POPs). 

A padroniza<;ao nao se encerra ap6s escrevermos os padroes. E necessaria treinamento e 

auditorias intemas peri6dicas para garantir que os padroes estao sendo utilizados. 

Estas duas ferramentas, padroniza<;ao e treinamento no padrao, tern como objetivos 

competitividade e previsibilidade, oferecer sempre aos clientes produtos e ou servi<;os com a 

mesma qualidade, produzidos ao mesmo custo, entregues no mesmo prazo e com o mesmo 

atendimento. 
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1.1 Objetivo Geral 

Com a utiliza9ao de urn sistema de padroes formado por Fluxogramas e Procedimentos 

Operacionais Padrao, desenvolver urn Roteiro que estabelece urna metodologia e as a9oes 

necessarias para implementar urn Sistema de Padroniza9ao para garantir melhores resultados. 

1.2 Objetivos Especificos 

Com a implanta9ao do Sistema de Padroniza9ao os resultados a serem obtidos sao: 

• Previsibilidade, capacidade de oferecer sempre aos clientes produtos e ou servi9os com 

a mesma qualidade, produzidos ao mesmo custo, entregues no mesmo prazo e com o 

mesmo atendimento. 

• Atualiza9ao e acurnulo de conhecimento tecnol6gico da empresa (know-how) 

• Treinamento operacional no posto de trabalho 
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2. QUALIDADE TOTAL 

Garantir a sobrevivencia de uma empresa e cultivar urna equipe de pessoas que saiba 

montar e operar urn sistema, que sej a capaz de proj etar urn produto que conquiste a preferencia 

do consumidor a urn custo inferior ao do concorrente. 

Uma empresa honesta s6 pode sobreviver dentro de urna sociedade se for para contribuir 

para a satisfa9ao das necessidades das pessoas. 

A empresa deve ser lucrativa de tal forma a poder pagar dividendos a seus acionistas e se 

expandir, criando novas oportunidades. 

A produtividade gera lucro que, reinvestido, e o Unico caminho seguro para a gera9ao de 

empregos. 

As grandes empresas do mundo tern, hoje, basicamente duas preocupa9oes: Produtividade e 

Qualidade. 0 desafio e saber combinar os dois elementos de maneira equilibrada. 

2.1 0 que e Qualidade 

Para o guru da qualidade japonesa Kaoru Ishikawa (apud CARA VANTES, 1997), "a 

qualidade e uma revolu9ao da propria filosofia administrativa, exigindo urna mudan9a de 

mentalidade de todos os integrantes da organiza9ao, principalmente da alta cupula". 

A tecnologia esta tomando as empresas ou organiza9oes semelhantes em muitos aspectos 

(instala9oes, equipamentos, produtos, pre9os, etc). Assim sendo, e como todas elas trabalham 

com pessoas, o que pode diferenciar urnas das outras e o atendimento ao publico. 

Para satisfazer essas exigencias, as empresas tern que se atualizar, se reciclar e se organizar, 

de forma a garantir sua sobrevivencia. E isso s6 e possivel atraves das pessoas. 
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Portanto, e fundamental que as empresas invistam cada vez mais no desenvolvimento dos 

seus recursos hurnanos, pois para buscar a Qualidade e preciso ter pessoas competentes e 

energizadas. 

CAMPOS (1992, p.2) define urn produto ou servi9o de qualidade como aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiavel, de forma acessivel, de forma segura e no tempo certo as 

necessidade do cliente. 

• ... que atende perfeitamente .... = PROJETO PERFEITO 

• 

• 

• 

• 

... de forma confiavel. .. 

.. .de forma acessivel.. .. 

.. .de forma segura .. .. 

... no tempo certo .. .. 

2.2 0 que e Produtividade 

= SEM DEFEITOS 

=BAIXO CUSTO 

= SEGURAN<;A DO CLIENTE 

= ENTREGA NO PRAZO CERTO, NO LOCAL CERTO 

E NA QUANTIDADE CERTA 

Para aumentar a produtividade de urna organiza9ao hurnana, deve-se agregar o maximo de 

valor (maxima satisfa9ao das necessidades do cliente) ao menor custo. Nao basta aurnentar a 

quantidade produzida, e necessario que 0 produto tenha valor, que atenda as necessidades dos 

clientes. 

S6 e possivel melhorar OS procedimentos ou metodos de urna organiza9aO atraves das 

pessoas. Nao e possivel simplesmente comprar urn procedimento sem que este passe pelas 

pessoas. As pessoas podem absorver ou desenvolver metodos ou procedimentos. 

Considerando-se apenas os fatores intemos de urna organiza9ao, a produtividade s6 pode 

ser aurnentada pelo aporte de capital e pelo aporte de conhecimento. 
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0 aporte de capital pode ser feito em curto espal(o de tempo. Havendo dinheiro compra-se o 

que se desejar. 

0 aporte de conhecimento s6 pode ser feito de forma lenta e gradual pois o ser hurnano e 

limitado na sua velocidade de aprendizado. 

2.3 Modelos de Sistemas de Qualidade 

Para melhorar a eficiencia e a eficacia das organizal(oes, alguns metodos e ferramentas de 

gestao foram sendo criadas e implementadas nas empresas. Dentre os modelos mais aplicados 

destacamos dois que propoem normas bastante claras para implantal(ao do Sistema de 

Padronizal(ao, a NBR ISO 9000 e Gestao da Qualidade Total. 

2.3 .1 NBR ISO 9000 

ISO e urn conjunto de normas intemacionalmente reconhecidas que defmem os requisitos a 

serem considerados por urna organizal(ao a fim de garantir urn nivel de qualidade aos seus 

produtos ou servil(os. Tais requisitos do Sistema da Qualidade abrangem desde os estagios de 

recebimento ate a entrega do produto fmal ao cliente. 

Alcanl(ar a satisfal(ao do cliente significa oferecer produtos que minimamente atendam suas 

expectativas. Para isso, e imperativo que a organizal(ao disponha de urn processo confiavel e 

previsivel, norteado por boas praticas gerenciais. 

As normas ISO 9000 representam o consenso intemacional destas praticas que, bern 

implementadas, viabilizam alcan9ar a satisfal(ao do cliente. Por isso, a certifical(ao ISO 9000 

representa urna aproval(ao da organizal(ao em nivel intemacional, constituindo, freqiientemente, 

fator decisivo de concorrencia. 
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ISO (International Organization for Standardization) e uma organizayao nao-govemamental 

que coordena a elaborayao e a divulgayao de normas tecnicas intemacionais, dentre elas, as 

normas da serie ISO 9000. E urn dos organismos das Nayoes Unidas, atualmente constituida por 

membros de aproximadamente 130 paises, sendo sediada em Genebra, Suiya. 

A ABNT (Associayao Brasileira de Normas Tecnicas) eo representante brasileiro na ISO e 

e o 6rgao responsavel pela distribuiyao da norma no Pais, sob o titulo NBR ISO 9000. 

A ISO possibilitou, pela criayao de padroes tecnicos aceitos intemacionalmente, minimizar 

as barreiras tecnol6gicas que limitavam as transayoes comerciais em todo o mundo. Para se 

compreender o papel da ISO e, em ultima instancia, da ISO 9000, e preciso antes conhecer alguns 

fatos hist6ricos que levaram ao surgimento daquela organizayao. 

CUNHA (IGQO, 2001, p.ll) relaciona diversos beneficios da implantayao da norma ISO, 

que se estendem a outros publicos alem dos clientes, apesar da satisfayao e lealdade do cliente ser 

o alvo principal deste modelo de qualidade. 

Para os clientes, comprar produtos certificados tern as seguintes vantagens: 

• Maior seguranya de cumprimento de contratos de compra; 

• Reduyao de custos de paralisayao devido a problemas com o produto ou seu 

recebimento; 

• Maior garantia de que tera assistencia no uso dos produtos; 

• Maior seguranya de que suas eventuais reclamayoes serao efetivamente ouvidas e terao 

respostas. 

Para a empresa, conquistar a certificayao traz os seguintes beneficios: 

• Maior competitividade para conquistar clientes mais exigentes; 

• Melhoria geral da imagem da empresa; 

• Reduyao de custos devido a menos desperdicios, retrabalho e reposiyao; 
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• Gerenciamento operacional mats facilitado devido a normaliza<;ao, padroniza<;ao e 

controles. 

Para os empregados a certifica<;ao pode trazer os seguintes beneficios: 

• Maior seguran<;a quanto a acidentes no trabalho; 

• Mais oportunidades de treinamento; 

• Redu<;ao dos con:flitos entre areas e etapas do processo produtivo. 

A sociedade pode ser beneficiada com certifica<;ao das empresas devido a: 

• Empresas mais competitivas geram maior faturamento, exporta<;oes e 

consequentemente mais impostos; 

• Empresas mais eficientes tern mais produtividade e portanto desperdi<;am menos 

recursos naturais. 

CUNHA (Modelos de Gestao da Qualidade 1, 2001, p.7) recomenda a aplica<;ao da NBR 

ISO 9000 nas seguintes situa<;oes: 

• Baixo formalismo nos processos de trabalho. Cada pessoa ou area tern sua forma 

propria de executar atividades que deveriam ter urn padrao Unico; 

• Baixo nivel de controle. lnforma<;oes sobre as atividades desenvolvidas inexistem ou 

sao incompletas. 

• 0 certificado da ISO trani vantagens competitivas ou beneficios mercadologicos 

significativos; 

• A empresa j a fez o 5 S ou tern uma organiza<;ao basic a satisfatoria; 

• Precisa-se de maior qualidade de produtos/servi<;os com urgencia. 
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2.3 .2 Gestao da Qualidade Total 

0 objetivo principal de urna empresa, sua sobrevivencia atraves da satisfa<;ao das 

necessidades das pessoas, pode ser atingido pela pnitica do Controle da Qualidade Total. 

Segundo CAMPOS (1992, p. 13), o controle da qualidade total atende aos objetivos da 

empresa porter as seguintes caracteristicas basicas: 

• E urn sistema gerencial que parte do reconhecimento das necessidades das pessoas e 

estabelece padroes para o atendimento destas necessidades. 

• E urn sistema gerencial que visa manter os padroes que atendem as necessidades das 

pes so as. 

• E urn sistema gerencial que visa melhorar os padroes que atendem as necessidades das 

pessoas, a partir de urna visao estrategica e com abordagem hurnanista. 

0 Controle da Qualidade Total e regido pelos seguintes principios basicos (CAMPOS, 

1992, p.15): 

• Produzir e fomecer produtos e/ou servi<;os que atendam concretamente as necessidades 

do cliente. 

• Garantir a sobrevivencia da empresa atraves do lucro continuo adquirido pelo dominio 

da qualidade. 

• Identificar o problema mais critico e soluciona-lo pela mais alta prioridade. 

• Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos. 

• Gerenciar a empresa ao Iongo do processo e nao por resultados. 

• Reduzir metodicamente as dispersoes atraves do isolamento de suas causas 

fundamentais. 

• 0 cliente e o rei. Nao permitir a venda de produtos defeituosos. 
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• Procurar prevenir a origem de problemas cada vez mais a montante. 

• Nunca permitir que o mesmo problema se repita pela mesma causa. 

• Respeitar os empregados como seres humanos independentes. 

• Definir e garantir a execu9ao da Visao e Estrategia da Alta Dire9ao da empresa 

Controlar uma "organiza9ao humana" significa detectar quais foram os fins, efeitos ou 

resultados nao alcan9ados, analisar estes maus resultados buscando suas causas e atuar sobre 

estas causas de tal modo a melhorar os resultados. 

Qualidade Total sao todas aquelas dimensoes que afetam a satisfa9ao das necessidades das 

pessoas e, por conseguinte a sobrevivencia da empresa. 

A aplica9ao da Gestao da Qualidade Total e recomendada nas seguintes situa9oes CUNHA 

(Modelos de Gestao da Qualidade 1, 2001, p. 7 e 8): 

• A empresa ja tern urn nivel adequado ou excessivo de formalismo; 

• A causa da baixa qualidade ou de sua nao eleva9ao concentra-se mais em aspectos 

comportamentais e de filosofia de neg6cios, do que em disponibilidade de recursos ou 

organiza9ao das atividades; 

• Existem conflitos entre as areas da empresa e disputas por prestigio e recursos; 

• 0 sistema de planejamento inexiste ou e eficaz; 

• Nao existem "lideres" e sim "chefes"; 

• Politicas e principios nao existem ou nao estao claros ou nao sao obedecidos ou sao 

ultrapassados; 

• A orienta9aO para OS clientes e parceiras e baixa; 

• As politicas de pessoal nao resultam em desenvolvimento das pessoas e/ou na 

permanencia de pessoas mais qualificadas na empresa; 

• 0 clima na empresa e estressante e gera improdutividade; 
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• Existem urn sentimento entre os funciomirios de que o sistema de 

beneficios/recompensas da empresa e injusto; 

• A empresa ja implementou a NBR ISO 9000 e busca urn estcigio superior de excelencia . 

2.3 .2.1 Modelo de Gestao da Qualidade 

0 modelo de gestao atualmente proposto pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial, e 

demonstrado na figura abaixo. 

Figura 1 - Modelo de Gestao - INDG 

SISTEMA DE PADR'ONIZ~CWO-

OR<;AMENTO 

RESU L~ 

0 
'3. 
Cll ... 
l 
0 

0 Sistema proposto e constituido de duas partes fundamentais. A parte inferior e 

constituida de sistemas cujo objetivo e operar a organiza~o como o sistema de padroniza~o, o 

controle or~amentario, o treinamento operacional, a supervisao entre outros. Destes sistemas 

operacionais decorrem todo o faturamento da empresa e o horizonte de tempo e de urn dia. A 

parte superior da figura e constituida de sistemas cujo objetivo e melhorar os sistemas 
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operacionais da empresa. Portanto, a parte inferior tern o objetivo de manter os resultados da 

organiza9ao em sua posi9ao atual e a parte superior visa melhorar o patamar dos resultados da 

organiza9ao. 

A parte superior e ainda dividida em duas partes: Formula9ao Estrategica, cujo horizonte de 

tempo e de aproximadamente cinco anos e o Gerenciamento pelas Diretrizes e 

o Gerenciamento de Projetos, cujo horizonte de tempo e de urn ano e compoem os pianos anuais. 

A partir da Formula9ao Estrategica as metas da organiza9ao sao estabelecidas a fim de 

atingir a eficacia da organiza9ao. 0 processo de Formula9ao Estrategica e focado na busca do 

melhor caminho a ser seguido para garantir a sobrevivencia e crescimento sustentavel da 

organiza9ao a Iongo prazo. 

0 processo proporciona condi9oes favon1veis para o desenvolvimento do pensamento 

estrategico, permitindo que os envolvidos intemalizem os conceitos, metodologias e ferramentas 

e possam utiliza-los nas suas organiza9oes. A Formula9ao Estrategica tern interface direta com o 

Gerenciamento pelas Diretrizes e Gerenciamento de Projetos. 

Dentro do Sistema de Gestao do INDO, o Gerenciamento pelas Diretrizes localiza-se entre 

a Formula9ao Estrategica eo Gerenciamento da Rotina do Dia-a-Dia. Seu ponto de partida sao as 

estrategias anuais correspondentes aos objetivos de resultados desejados. Seu ponto de chegada 

sao os resultados alcan9ados e os processos devidamente estabilizados, por meio da 

padroniza9ao, para suportar a posterior manuten9ao das melhorias alcan9adas. 

No Sistema de Gestao, o Sistema de Padroniza9ao e a base do Gerenciamento da Rotina do 

Trabalho do Dia-a-Dia, da qual decorrem os seus resultados. A melhoria da opera9ao da 

organiza9ao (Formula9ao Estrategica, Gerenciamento pelas Diretrizes - Gerenciamento das 

Melhorias e Gerenciamento da Inova9ao- e Gerencia de Projetos) conduz ao estabelecimento de 

novos padroes ou a modifica9ao de padroes existentes para o atingimento de novos niveis de 

resultados (metas). 
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Os padroes devem ser incorporados ao Sistema de Padroniza<;ao da organiza<;ao para a 

garantir a sua pronta recupera<;ao sempre que necessaria. 

0 Gerenciamento da Rotina do Dia-a-Dia esta localizado na base do Sistema de Gestao do 

INDG, organizando os esfor<;os de melhoria e de manuten<;ao de resultados, proporcionando a 

gera<;ao dos produtos sob a forma de bens ou de servi<;os que irao caracterizar os resultados da 

organiza<;ao. 

2.3.2.2 Metodo "PDCA" de Gerenciamento 

Urn Sistema de Gestao deve ser construido ao longo dos anos, pois depende da 

compreensao das pessoas e de sua assimila<;ao. 0 tempo e fato fundamental no aprendizado das 

pessoas. A illlica condi<;ao e que se tenham resultados abundantes a cada passo para que as 

pessoas se animem a dar os passos seguintes. A meta e a for<;a motriz e os resultados sao o 

premio maior do aprendizado. 

0 conceito de Sistema de Gestao por si s6 nao completa o quadro para urn entendimento da 

abordagem modema de gestao. E necessaria ainda o entendimento da fun<;ao do metodo e de seu 

significado. Metodo e urna palavra que se origina da soma das palavras gregas metas e hod6s, 

que significam, respectivamente, "resultado a ser atingido" e "caminho". Portanto, o metodo eo 

caminho para a meta. 0 PDCA e urn metodo para a pratica do controle. 

Os termos no ciclo PDCA tern o seguinte significado: 

Planejamento (Plan): 

• Localizar Problemas 

• Estabelecer Metas 

• Estabelecer Plano de A<;ao 
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Execu~ao (Do): 

• Conduzir a execu~ao do Plano 

Verifica~ao (Check): 

• Verificar o atingimento da meta 

Atua~ao Corretiva (Action): 

• Tomar a~ao corretiva no insucesso 

• Padronizar e treinar no sucesso 

0 metodo PDCA deve ser utilizado em todos os campos do Sistema de Gestao. Aqueles 

que o fazem experimentam vit6rias sucessivas. 

Figura 2- Cicio de Gerenciamento (metodo) 

Tomar ac;:6o 
corrclrva no 

inSIJ!Ce$$0 

A ferramentas da qualidade como por exemplo, tecnicas da estatistica, os gnificos, a 

pesquisa operacional, tecnicas de benchmarking, tecnicas de analise de competitividade, tecrucas 

de analise de mercado etc., sao recursos empregados para coletar, processar e dispor informa~oes 

de tal maneira a facilitar a tomada de decis5es. As ferramentas sao utilizadas dentro do metodo 

(PDCA) e o metodo dentro de sistemas. 
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E importante lembrar que ferramentas, sozinhas, nao atingem metas. S6 urn metodo e capaz 

disso. As ferramentas enriquecem e potencializam o metodo. 0 conhecimento tecnico e muito 

importante e nunca pode se desprezado. Quem trabalha na area financeira deve entender tudo de 

finan<;:as, quem trabalha em produ<;:ao deve entender muito bern o seu processo e as rea<;:oes 

fisico-quimicas que ali acontecem etc. Tentar resolver problemas sem conhecer as tecnicas do 

processo no qual se trabalha pode ser uma tarefa ardua, se nao impossivel. 



20 

3. P ADRONIZA<;AO 

Segundo UMEDA (1997), a utilidade de existir um compromisso unificado e expressa nos 

padroes que fazem parte da nossa vida a cada segundo, como as unidades de medidas, as 

sinaliza9oes de transito, entre outros. 

3.1 0 que e Padrao 

Massao UMEDA (1997, p. 5) defme: 

"Padrao e um documento aprovado pelas pessoas ou 6rgaos reconhecidos publicamente 

contendo compromissos que sao aplicados repetidamente e de modo comum, de maneira que as 

pessoas envolvidas obtenham de modo justo a praticidade e os lucros". 

Padrao e um compromisso entre as pessoas e ai reside a principal diferen9a entre padrao e 

norma. Normae defmida por quem de direito e nao esta sujeita a discussao. Padrao e discutido e 

elaborado ap6s uma discussao democratica entre as pessoas que entendem do trabalho que esta 

sendo padronizado. 

A regra basica da padroniza9ao de um processo e que a mesma deve ser feita 

participativamente, sempre. Quem entende do trabalho e quem deve redigir o padrao. Claro que o 

mesmo devera ser, posteriormente, aprovado pelo chefe. Mas, deve sempre ser criado com a 

participa9ao de quem executa o trabalho. 

S6 se deve padronizar os trabalhos repetitivos. Ou seja, o padrao acaba como problema da 

falta de previsibilidade das empresas onde, cada um executa o mesmo trabalho de acordo com o 

"seujeito" gerando assim produtos e servi9os nao padronizados. 
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3.2 Tipos de Padrao 

CAMPOS (1999, P.35 E 36) apresenta os tipos de padrao, sao eles: 

• Padrao de Sistemas - traduzem os procedimentos do trabalho interdepartamental. 0 

estabelecimento de urn padrao neste nivel compreende os esfon;os de clarificar para 

que cada se<;ao ou departamento saiba claramente o que, porque, como e quando 

fazer e unificar - para assegurar que o sistema sej a conduzido sempre da mesma 

forma, para alcan<;ar sempre os mesmos resultados.Compreende o conjunto de 

politicas, diretrizes, descri<;ao de macro atividades e responsabilidades 

interdepartamentais, que batizam as a<;oes organizacionais de seus colaboradores 

intemos e extemos. 

• Padroes Tecnicos - sao OS padroes relacionados a satisfa<;ao dos clientes e 

compreendem, entre outros o registro do conjunto de caracteristicas, condi<;oes e 

requisitos para os componentes do produto ou servi<;o. Considera-se de vital 

necessidade que os padroes sejam especificados a partir das necessidades do cliente 

e transformados em especifica<;oes tecnicas, numa linguagem compreensivel para o 

homem da fabrica. 

As especifica<;oes e/ou etapas de uma atividade ou produto devem ser conduzidas 

de forma a obter a redu<;ao de custo e o aumento da eficiencia do processo de 

produ<;ao. Por outro lado, na fabrica<;ao do mesmo produto propicia confiabilidade. 

0 padrao tecnico e tambem 0 documento basico de planejamento do controle do 

processo. Demonstra o processo de fabrica<;ao ou execu<;ao de urn servi<;o, 

caracteristicas da qualidade e parametros de controle alem dos 5W e lH para cada 

parametro de controle. 
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Os padroes tecnicos de controle traduzem aos operadores, as necessidades dos 

clientes. 

Os padroes de inspe9ao tern tres fun9oes: 

• De aceita9ao - evitar que produtos fora das especifica9oes seJam 

distribuidos aos clientes; 

• Preventiva- evitar que hens nao-conformes sejam produzidos; 

• Certificadora - relatar as informa9oes da qualidade proveniente de 

resultados de inspe9ao aos executivos e aos departamentos interessados da 

empresa 

• Padrao Operacional - define e descreve as atividades basicas para execu9ao de uma 

tarefa tecnica ou administrativa, de forma a permitir sua operacionaliza9ao, 

estabelece tecnica para uso e opera9ao de equipamentos e ferramentas do processo 

para tomar o metodo de trabalho mais confiavel, barato, facile seguro. E preparado 

para as pessoas diretamente ligadas a tarefa com objetivo de atingir de forma 

eficiente e segura os requisitos da qualidade. Deve estar disponivel aos operadores a 

qualquer tempo sendo a base do treinamento do trabalho junto com manuais de 

treinamento e padroes tecnicos. Deve conter as atividades criticas de forma 

resumida e conter somente aquelas etapas basicas que nao podem deixar de ser 

feitas. A atividades criticas devem ser detalhadas posteriormente, no manual de 

treinamento com figuras, fotos e esquemas. 

0 formato dos padroes deve na elabora9ao atender os seguintes itens: 

• Ter forma e nomes padronizados; 

• Conter: data de emissao/revisao e responsabilidades especificas; 

• Resultado de urn consenso; 
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• Autorizados por nivel superior; 

• Sendo parte de urn sistema, nao podem contradizer outros padroes; 

• Devem ser mantidos e controlados. 

3.3 Vantagens da Padronizac;ao 

Do ponto de vista do cliente a grande vantagem da padronizac;ao e a certeza da 

previsibilidade. A certeza que estarao, sempre, recebendo urn produto ou servic;o com as mesmas 

caracteristicas de qualidade e prazo de entrega. 

Para a empresa, os principais beneficios sao, de urn lado, o mesmo que para o cliente -

tornar os produtos e servic;os previsiveis - e, de outro, o fato importantissimo de assegurar o 

dominio tecnol6gico da organizac;ao. Isto significa que sera retirado o conhecimento da mente de 

quem sabe fazer e colocado no papel. Garantimos que se por urna razao qualquer aquela pessoa 

sair da empresa, produc;ao do mesmo bern ou servic;o sera da mesma forma. 

Quanto ao gerente, a padronizac;ao beneficia seu trabalho de varias maneiras: Facilita o 

treinamento de novos funcionarios; elimina a interferencia frequente no trabalho do subordinado; 

elimina o esforc;o de procurar a soluc;ao do mesmo problema repetidas vezes e facilita o 

planejamento do trabalho diario. 

Finalmente, para o funcionario a padronizac;ao tambem traz muitas vantagens, como: 

capacidade de executar as tarefas sem a necessidade de ordens frequentes da chefia; maior 

seguranc;a no ambiente de trabalho; maior motivac;ao pela participac;ao e envolvimento na 

elaborac;ao do padrao e finalmente, a possibilidade de fazer o melhor com o menor esforc;o. 

Mas, mesmo com tantas vantagens, ainda existem pessoas que reagem aos esforc;os de 

padronizac;ao. 
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3.4 Resistencias a Padroniza~ao 

Mesmo com todas as vantagens, a resistencia a padroniza9ao e muito grande. Muitas vezes 

os padroes existem, mas nao sao cumpridos. As pessoas reagem e nao seguem os padroes. A 

principal obje9a0 e que a padroniza9a0 do trabalho e incompativel com a motiva9a0, dado que ela 

limita a criatividade que poderia ser usada pelas pessoas que estao envolvidas como trabalho. 

Deve-se permitir que as pessoas tenham tanta liberdade quanto possivel na execu9ao dos 

trabalhos, isto aumenta o grau de comprometimento das pessoas. 

Urn Procedimento Operacional Padrao - POP - geralmente inclui tres grupos de 

informa9oes, a saber: 

• Os objetivos do trabalho que esta sendo padronizado; 

• Os cuidados que asseguram a qualidade do trabalho e a seguran9a dos que o 

executam; 

• A maneira de executar o trabalho. 

0 item 3 e o que causa dificuldades. As pessoas muitas vezes tern o "seu jeitinho" de fazer 

as coisas e sentem dificuldade em seguir uma maneira ja defmida. Assim, mesmo os padroes 

tendo sido elaborados ap6s cuidadosa observa9ao e com a participa9ao de todos, e questionavel 

se urn padrao Unico possa ser de fato o mais eficiente para todas as pessoas. 

Deve-se estimular fortemente que as pessoas sempre questionem a maneira como essas 

tarefas estao padronizadas, que exer9am constantemente sua criatividade e proponham novos 

metodos de trabalho. 

Outros fatos que preocupam e que causam grandes barreiras e a falta de leitura, educa9ao e 

treinamentos as pessoas que ocupam cargos de chefias, como relata FALCONI (1999); a 

padroniza9ao no Brasil ainda esta atribuida aos tecnicos e e pouco disseminada pelos gerentes 

que sao responsaveis pelo dominio tecno16gico de suas areas. 
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4. IMPLANTA<;AO DE SISTEMA DE PADRONIZA<;AO 

4.1 Procedimentos para a Padroniza'¥30 

0 estabelecimento de urn padrao inicia-se com a escolha da atividade ou processo a ser 

padronizado. Este processo deve ser mapeado mediante urn fluxograma. Com base neste 

fluxograma selecionam-se as atividades criticas que necessitam ser padronizadas atraves de 

instruc;oes operacionais ou de trabalho. 

CAMPOS (1999) enfatiza a importancia dos docurnentos de padronizac;ao serem claros e 

objetivos. Os padroes devem possuir as seguintes prioridades: 

• Direcionado aos usuarios; 

• Ser o mais simples possivel; 

• Possivel de ser curnprido; 

• Concreto, nao abstrato; 

• Baseado na pnitica; 

• Atender todas as necessidades . 

A oficializac;ao do docurnento s6 e efetiva quando o mesmo e revisado e em consentimento 

por todos os usuarios e pessoas envolvidas na area. Em seguida, os usuarios devem ser treinados 

a fim de garantir a utilizac;ao adequada dos padroes. 

4.2 Roteiro para Implanta'¥30 do Sistema de Padroniza'¥30 

Para a implantac;ao do Sistema de Padronizac;ao serao seguidas as etapas abaixo: 

1. Elaborac;ao dos diagramas de escopo e interfaces 

2. Elaborac;ao dos fluxogramas das atividades 

3. Elaborac;ao dos Procedimentos Operacionais Padrao 
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4. Treinamento operacional no posto de trabalho 

4.2.1 Elabora9ao dos Diagramas de Escopo e Interfaces 

Objetivo: 

Atividades: 

Produto: 

Conhecer as interfaces de cada urna das areas envolvidas nos processos mapeados 

Elaborar os Diagramas de Escopo e Interfaces, incluindo insurnos, produtos, 

suportes e regulamenta9oes das areas. 

Diagrama de Escopo e Interfaces (Ver Anexo 1 - Modelo de Diagrama de Escopo 

e Interfaces) 

4.2.2 Elabora9ao dos Fluxogramas das Atividades 

Objetivo: 

Atividades: 

Visualizar graficamente as etapas de urn processo 

Permitir urna melhor compreensao do conjunto, de modo que cada integrante da 

equipe tenha urn pleno conhecimento do processo como urn todo; 

Tomar o processo mais claro para os que nao fazem parte da equipe; 

Facilitar a fixa9ao dos limites de cada processo ou tarefa. 

Elaborar os Fluxogramas da situa9ao atual dos processos, com a participa9ao de 

representantes de cada urna das areas envolvidas. 
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Fluxograma das Atividades de cada processo detalhado (ver Anexo 2- Modelo de 

Fluxograma). 

4.2.3 Elabora9ao dos Procedimentos Operacionais Padrao 

Objetivo: 

Atividades: 

Produtos: 

Padronizar o modo de execu9ao das tarefas criticas 

ldentificar as tarefas criticas. Tarefas Criticas sao aquelas que sao de execu9ao 

complexa ou que possuem hist6rico elevado de anomalias ou que trazem riscos a 

saude ou ao meio ambiente. 

Ap6s a identifica9ao das tarefas criticas, elaborar os Procedimentos Operacionais 

Padrao, em conjunto com os Encarregados dos Setores. 

Procedimentos Operacionais Padrao (ver Anexo 3 - Modelo de Procedimento 

Operacional Padrao ). 

4.2.4 Treinamento no Posto Operacional de Trabalho 

4.2.4.1 Teoria 

0 treinamento nos padroes consiste em explicar para cada funciom1rio como o trabalho 

deve ser executado. Cabe a cada funciom1rio cumprir o padrao na maneira em que ele esta escrito 

ou mostrado no fluxograma. 
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Para a realiza9ao do tr~inamento, o Encarregado do Setor deve explicar para cada 

funciomirio o fluxo do processo com as suas inter-rela9oes de modo que o funciomirio tenha uma 

visao de todo o sistema. 

Para garantir o cumprimel)to dos padroes o Encarregado do Setor tambem deve explicar o 

Procedimento Operacional Padrao (POP) de forma detalhada, pedindo para o funciomirio praticar 

o padrao sob a observa9ao do Encarregado, que deveni reorienta-lo se necessario. 

4.2.4.2 Cronograma 

Esta sendo apresentado up1 modelo de cronograma para a realiza9ao do treinamento no 

trabalho sobre os Fluxogramas : e POPs, devendo inicialmente ser preenchido o campo de data 

prevista e ap6s o treinamento deve ser registrado a data realizada. E desejavel que o funcionano 

coloque o visto como treinamento realizado e que o Encarregado do Setor e o Gerente 

Administrativo assinem a planilha evidenciando que o treinamento foi realizado. 

0 Modelo de Cronograma encontra-se no Anexo 4. 

4.2.5 Auditoria de Padroes 

Ap6s a implanta9ao dos padroes e treinamento dos funcionanos nos mesmos, deve ser 

realizadas auditorias intemas de processo, fase de "check" do PDCA, que e a metodologia de 

gestao utilizada no desenvolvimento das atividades. 

Conceitos Importantes: 

• Procedimento Operacional Padrao- POP: E o documento que expressa o planejamento 

do trabalho repetitivo que deve ser executado para o alcance da meta padrao. 
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• Diagn6stico do Encarregado: E a verifica(_(ao se as pessoas que desempenham 

atividades operacionais estao executando as tarefas de acordo com o padrao. 

• Auditoria Intema do Sistema de Padronizacao: A valia(_(ao do processo conduzida para 

verificar o cumprimento dos padroes e se cada processo da empresa esta conseguindo 

atender as especifica(_(oes das caracteristicas da qualidade do produto. Nesta auditoria 

e avaliada principalmente a dispersao dos resultados das caracteristicas de qualidade. 

Objetivos da Auditoria de Processos: 

0 Diagn6stico do Encarregado e a Auditoria Intema do Sistema de Padroniza(_(ao sao 

conduzidos para verificar: 

• se todos os processos estao seguindo padroes preestabelecidos; 

• se os operadores estao seguindo os procedimentos operacionais padrao; 

• se os padroes tecnicos estao atualizados e disponiveis na area de trabalho; 

• se todos os operadores estao adequadamente treinados 

As auditorias intemas praticadas em padroes devem sempre ter como objetivo ajudar as 

pessoas, cooperando com elas no sentido de trazer condi9oes melhores de vida para todos. Desta 

maneira, as pessoas que praticam a auditoria intema devem entender os padroes de tal forma a ter 

algo a contribuir para com aqueles que estao sendo auditados. 

4.2.5.1 Constitui((ao do Grupo de Auditores 

A Constitui(_(ao do Grupo de Auditores Intemos deve se respaldar na correta sele(_(ao e na 

capacita(_(ao dos auditores. As seguintes caracteristicas devem ser consideradas: 
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Perfil do Auditor Lider 

• Habilidade no relacionamento inter-pessoal 

• Reconhecimento e respeito por sua experiencia e conhecimento 

• Organiza9ao e pontualidade 

• Capacidade de amUise 

• Capacidade de trabalhar em grupo e em condi9oes dificeis 

• Capacidade de conduzir reunioes 

Perfil da equipe auditora (todos aqueles que atuam como auditores) 

• Adequa9ao dos auditores aos padroes a serem auditados, devendo-se observar: 

forma9ao, experiencia e estilo. 

• Independencia do auditor quanto ao trabalho a ser auditado. 

• Equipes com pelo menos dois auditores, embora em alguns momentos eles possam 

atuar individualmente. 

4.2.5.2 Realiza9ao das Auditorias 

0 Diagn6stico e feito pelo Encarregado do Setor. 

Planejamento 

0 planejamento do Diagn6stico do Encarregado e da Auditoria Intema do Sistema de 

Padroniza9ao tern inicio com a elabora9ao, pelo auditor lider do Programa Anual de Diagn6stico 

do Encarregado ou Auditoria Intema do Sistema de Padroniza9ao. 
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0 programa deve assegurar que: 

• Todos os processos e todos os itens do Sistema de Padroniza9ao sejam auditados pelo 

menos duas vezes no ano em programa9ao; 

• Todos os encarregados responsaveis pelos processos possam se preparar, sabendo com 

antecedencia quando e em que serao auditados. 

Elaboracao do Programa Anual do Diagn6stico do Encarregado e da Auditoria Interna do Sistema 

de Padronizacao 

Deve ser utilizado o modelo de formulario apresentado a seguir, devendo a tabela ser 

preenchida com o local a ser auditado, dia e mes previstos para realiza9ao da auditoria. 

Exemplo: 

Tabela 1 - Programa Anual de Diagnostico e Auditoria Interna 

PROGRAMA ANUAL DE DIAGNOSTICO E AUDITORIA INTERNA 

Diagn6stico Auditoria Interna Mes Dia (s) 

X Setembro 10 

X Novembro 8e9 

0 Programa Anual de Auditoria lnterna do Sistema de Padroniza9ao da inicio a 

Constitui9ao do Grupo de Auditores eo Planejamento de Diagn6sticos ou Auditorias. 

Planejamento Especifico do Diagn6stico do Encarregado ou da Auditoria Interna do Sistema de 

Padronizacao 

0 planejamento especifico visa assegurar que todos os itens do Sistema de Padroniza9ao 

estao relacionados e que estao correlacionados com a9oes de auditoria perfeitamente defmidas no 

intervalo de tempo e na unidade organizacional. 
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0 Planejamento detalhado de Auditoria do Sistema de Padronizac;ao deve ser elaborado 

conforme as indicac;oes a seguir: 

Tabela 2 - Planejamento Especifico de Diagnostico e Auditoria 

PLANEJAMENTO ESPECIFICO DE DIAGNOSTICO E AUDITORIA 

FUNCIONARIO POPs e FLUXOS DATA 

Elaboracao da Lista de Verificacao do Diagnostico do Encarregado e da Auditoria Intema do 

Sistema de Padronizacao 

A Lista de Verificac;ao (ver Anexo 5) e urn material de orientac;ao e apoio ao auditor, ja 

que reU:ne, os principais itens de avaliac;ao relacionados a urn Padrao que sera diagnosticado ou 

auditado. 

Execucao 

A Auditoria Intema ou Diagnostico do Encarregado deve sempre se pautar pela coleta 

isenta de evidencias do curnprimento ou nao-cumprimento dos requisitos do Padrao. Essa coleta 

deve ser feita atraves de entrevistas com agentes do processo, exame de dados, e de observac;ao 

da operac;ao do processo. 

Algumas observac;oes necessitam de informac;ao adicional para que venham a ser 

consideradas evidencias de conformidade; nesses casos devem ser contrapostas com outras 

informac;oes a serem obtidas de outras fontes como registros, outras entrevistas, visitas a outros 

setores etc. 

Todas constatac;oes e informac;oes a serem contrapostas devem ser registradas, nao se 

guardando nada de memoria. 
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Durante o Diagn6stico do Encarregado ou a Auditoria Intema a equipe auditora deve, 

sempre que necessario, fazer analise critica de todas as observa9oes, valida-las e determinar quais 

devem ser registradas como desvio. 

Encerramento 

0 Encerramento do Diagn6stico e Auditoria Intema deve ser feito em uma reuniao entre 

auditores e o corpo de funcionarios envolvido com o Setor auditado. Esta reuniao deve ser 

presidida e patrocinada pelo Encarregado do Setor, o qual deve solicitar a equipe de auditoria que 

apresente urn relato sumario da auditoria. 

0 Encarregado ou Auditor-Lider deve descrever as conclusoes, desvios, pontos fortes e 

pontos indicados para melhoria. 

0 ciclo do Diagn6stico ou da Auditoria Intema s6 e considerado formalmente concluido 

quando o Relat6rio for considerado encerrado, o que deve ser feito pela equipe de auditores ou 

pelo Encarregado. 

Elaboracao de Relat6rio 

Ap6s a execu9ao do Diagn6stico ou da Auditoria Intema cabe ao Auditor-Lider elaborar o 

Relat6rio de Auditoria - RA, que deve abordar os seguintes t6picos: 

• Data do Relat6rio: Data de elabora9ao do Relat6rio; 

• Periodo: 0 compreendido entre a abertura e o encerramento (ultima reuniao de 

encerramento) da auditoria; 
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• Escopo do relat6rio: 0 mesmo indicado no Plano de Diagn6stico ou Auditoria: 

indica9ao de todos os itens do Sistema de Padroniza9ao que foram diagnosticados ou 

auditados; 

• Equipe auditora I Encarregado: Nomes da equipe de auditores; 

• Conclusoes: As conclusoes sobre o estado do Sistema de Padroniza9ao obtidas a partir 

da auditoria do processo identificado; 

• Desvios observados: Resumo dos desvios observados e sugestoes de altera9oes nos 

padroes. 

• Pontos fortes: Pontos que mere9am destaque, estejam ou nao citados entre as 

conclusoes; 

• Pontos indicados para melhoria: Idem aos pontos fortes; 

• Listas de Verifica9ao anexas; 

• Auditados: Nomes de todos os funciomirios. 

Conclusao 

0 diagn6stico e a auditoria do Sistema de Padroniza9ao tern como objetivo principal avaliar 

os processos e verificar o atendimento aos padroes especificados. Cabe aos Encarregados receber, 

analisar e trabalhar os resultados desta avalia9ao. 

Tendo sido identificados desvios do Sistema de Padroniza9ao em seu Setor, devem os 

mesmos receber tratamento que assegure o estabelecimento da situa9ao desejavel, a busca das 

causas do desvio e seu bloqueio. 
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4.3 Recomenda~oes 

Sao apresentadas a seguir algumas recomendal(oes para garantir a melhoria dos resultados 

com a padronizal(aO de processos: 

• Treinar os funciomirios de acordo com os padroes elaborados; 

• Realizar auditorias peri6dicas, pelo menos duas vezes ao ano, identificar necessidades 

de treinamento e de revisao dos padroes; 

• Fazer registro de anomalias sempre que for identificada uma nao conformidade com os 

padroes elaborados. 

• Manter atualizados os padroes, designando urn responsavel da equipe para essa tarefa. 
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5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

A implementayao da gestao pela qualidade total nao tern urna formula definida, cabendo 

aos administradores da organizayao defmirem estrategias e taticas compativeis com suas 

realidades. Entretanto, OS principios basicos, OS fundamentos filos6ficos e 0 metodo de gestao sao 

Unicos, inserindo-se ai a padronizayao. 

A padronizayao segundo a Gestao da Qualidade Total e apresentada como urn meio para 

obter resultados cada vez melhores, proporcionando maxima rentabilidade e confiabilidade dos 

processos e associada a isto a evoluyao para urna mao-de-obra qualificada. 

A implementayao da padronizayao, conforme apresentado, permite concluir principalmente 

quanto a relayao padrao, padronizayao e sistema de padronizayao, nos seguintes pontos: 

• Padroes sao elementos de referencia e como tais devem ser entendidos e 

elaborados, considerando-se nao s6 a variabilidade inerente a qualquer atividade, 

como tambem o grau de maturidade e de educal(ao do usuario. 

• Eles nao devem ser tao flexiveis que permitam ayoes diametralmente opostas e nem 

tao rigidos que causem temores na sua utilizayao. 

• Por serem ferramentas imprescindiveis ao dominio da rotina, devem ser 

conseqiientemente dominados pelos usuanos, o que s6 e possivel de se certificar 

desde que ayoes de treinamento e de verificayao sejam realizadas sistematicamente. 

Em caso contrario, transformam-se em registros de informayoes sem valor . 

A elaborayao do padrao e o treinamento e urn processo que toma tempo e incide nos custos 

da produyaO. Conseqiientemente, nao pode ser fortuito, a despeito de se perder 0 foco do que e 

realmente vital . Em se tratando de qualidade total, cuja essencia e a analise do processo, e dai 
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que devem nascer os padroes, voltados sempre para atender as necessidades dos clientes, sejam 

eles intemos ou extemos. 

Com o roteiro de Implementa<;ao do Sistema de Padroniza<;ao apresentado pode-se 

melhorar os resultados da organiza<;ao, iniciando a Implanta<;ao do Gerenciamento da Rotina do 

Dia-a-Dia visando a Qualidade Total na empresa. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 - Modelo de Diagrama de Escopo e Interfaces 

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACES DO PROCESSO 

SET OR: 

Data: IRevisao: 
I Elaborado por: 
IAprovado por: 

Regulamentat;:ao R 
E e 
n s 
t u 
r SET OR I 
a t 
d 
a 

Suporte 



ANEXO 2 - Modelo de Fluxograma 

SiMBOLOS DO FLUXOGRAMA 

( INiCIOITERMINO J A9Ao 

Ex81'J1)1o: Lixo espalhado nas areas livres da escola e nas salas de aulas 

I T cmcr a~o corretiva J ••--

[ INICIO 

I Col etar caxas 

Distribu1r as 
caixas no patio 

Dvulgar a 
solu~o 

FIM 

41 
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ANEXO 3 - Modelo de Procedimento Operacional Padrao (POP) 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO POP N° OCSP-001/99 

Area: PLANEJAMENTO E ANALISE DA MANUTENQAO 

Processo:. PROGRAMAQAO DE SERVIQOS DE MANUTENQAO 

Tarefa Critica: N° 05: PROCESSAR A PROGRAMAQAO MENSAL NO WINPROGMAN 

Executor: PROGRAMADOR 

Material Necessaria 

Versao 2 

Data da Vigencia 

01/08/1999 

• Minutas da programa9ao mensal de SE's, L T's, Telecomunica9oes e transparencias utilizadas na reuniao 
com a opera9ao; 

• lnsumos: Mantee, PTT, anomalias, itens da reuniao com supervisores, ferias, reunioes de CIPA, itens 
cancelados e itens adicionais; 

• Microcomputador com WinProgman instalado. 

Atividades Criticas 

1. Definir periodos impeditivos para cada empregado (ferias, auxilio, enfermidade, treinamento, presta9ao de 
servi9os); 

2. Verificar aproveitamento de L T's a serem desligadas para manuten9ao de SE's; 

3. Verificar aproveitamento de cada item proposto para corre9ao de anomalias; 

4. Garantir a programa9ao de itens do PTT, MPP's de trafos e disjuntores, itens de manuten9ao preventiva de 
L rs, telecomunica9oes e sistemas de prote9ao 

5. Definir o prazo de emissao dos PES's para servi9os em 138 e 440 kV. 

Manuseio do Material 

1. Minutas das programa9oes em papel e transparencia legiveis; 

2. Processar a programa9ao mensal no banco de dados de cada equipe de manuten9ao. 

Resultados Esperados 

1. Programa9ao do mes subsequente contemplando itens do PTT, MPP's de trafos e disjuntores, itens criticos 
de manuten9ao de L T's e telecomunica9oes, ferias e reunioes de CIPA pelo menos; 

2. Programa9ao mensallegivel processada no WinProgman; 

3. Programa9a0 de servi9os sem libera9oes conflitantes do ponto de vista operative. 

Ac;:oes Corretivas 

1. Envolver o supervisor da PAM em caso de necessidade de prioriza9a0 de demandas coincidentes que 
impactem a opera9ao. 

Elaborado por: Aprovac;:ao Executor Chefia Formal 

Mauricio Coragem Pasqua 

Nelson Roberto Cavichioli 
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ANEXO 4 - Modelo de Cronograma de Treinamento 

CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS 

Setor: 
Response vet 
Data: 

FI.UXO 1 POP'S OolaPrevls«< Ooll!Realluda Funcionarlo Vlsto do Funcioniirio 

Fluxo 01-

Fluxo 02 

POP01 
POP02 

Em:arregado do Setor: -----------

Gere~~teMministreti\lo: -----------
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ANEXO 5- MODELO DE LIST A DE VERIFICA<;AO DO DIAGNOSTICO 

DIAGN6STICO DO ENCARREGADO E AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE 
PADRONIZACAO 

. 
ENCARREGAOO I AUDITOR INTERNO: 
FUNCIONARIO: 
DATA/ PERIODO: 

QUESTIONARIO SIM INAO 
1. 0 funcionario tem acesso aos Procedimentos e Fluxos na area de trabalho? 
3. 0 funcionario segue o Fluxo conforme o Padrflo? 

3.1 Fluxo 

FF 3.2Auxo 
3.3 Fluxo 
3.4 Fluxo 
3J) Fluxo 

t= 4. 0 funcionario segue o procedimento conforme os POPs? 
4.1 POP 

l.4POP 
4.5 POP 

5. Quais Fluxos merecem revislo na opinilo do funcionario? rn 5.1 Fluxo 
5.2Fiuxo 
5.3 Fluxo 
5.4 Fluxo 
5.5 Fluxo 

6. Quais PO. nMs§o na ooiniio do imciontrio? 
POP 
POP 

p 

6.5 POP 

III ·mente do Padrlo? 

±::0 
ObseMig6es: 

ASSINATURAS: ENCARREGADO I AUDITOR INTERNO: 

FUNCIONARIO: 


