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RESUMO 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) sofrem com as contínuas adversidades do 

ambiente em que estão inseridas e seus gestores enfrentam diversos desafios para 

administrá-las. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o uso de ferramentas de 

gestão de processos nos negócios de MPE do município de Parnamirim/RN. 

Verificando também, se as MPEs conhecem ou fazem uso das ferramentas de gestão 

e qual é percepção do gestor sobre a importância e uso das ferramentas como apoio 

à gestão. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e aplicada, a metodologia 

utilizada foi natureza qualitativa e quantitativa. Os principais resultados apontaram, 

que em sua maioria os gestores de MPE não detém o conhecimento das ferramentas 

e não utilizam tais ferramentas em apoio à sua gestão. Foi proposto um quadro 

referencial das ferramentas e métodos de apoio à gestão aplicados ao contexto 

organizacional das MPE. 

Palavras chave: Gestão de processos, micro e pequenas empresas, ferramentas de 
gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Micro and Small Enterprises (MSE) suffer from the continuous adversities of the 
environment in which they operate and their managers face enormous challenges 
to manage them.  The main objective of this work was to analyze the use of process 
management tools in MSE businesses in the city of Parnamirim/RN.  Also checking 
if the MSEs know or make use of the management tools and what is the manager's 
perception about the importance and use of the tools as support to the 
management.  The research is characterized as descriptive and applied, the 
methodology used was qualitative and quantitative.  The main results showed that 
most MPE managers do not have knowledge of the tools and do not use such tools 
to support their management.  A reference framework of the tools was proposed.  

Keywords: Process management, micro and small enterprises, management tools 
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1 INTRODUÇÃO 

A competitividade do negócio está sujeita à complexidade do mundo 

contemporâneo e às influências ambientais advindas do mercado dinâmico. Segundo 

Maximiano (2008), no limiar do século XXI, mudanças em vários ambientes – 

competitivos, tecnológicos, econômicos e sociais – levaram ao surgimento de novos 

conceitos e técnicas para gerenciar organizações. A inovação na teoria e na prática é 

chamada de novo paradigma de gestão. É fundamental entender os principais 

objetivos das empresas, como por exemplo: melhorar a eficiência dos recursos e 

reduzir custos, pois, as organizações nivelam hierarquias, simplificam o fluxo de 

trabalho, facilitando o crescimento e aumentando a produtividade, resultando na 

redução de quadros de chefes e entregando a tomada de decisão aos funcionários 

operacionais (CAMPOS, 2017). 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) sofrem com as contínuas 

adversidades do ambiente em que estão inseridas e seus gestores enfrentam 

enormes desafios para administrá-las. O desaparecimento precoce dessas empresas 

vem assombrando a economia e a sociedade de vários países e, no Brasil, essas 

empresas têm apresentado uma alta taxa de mortalidade – situação preocupante e 

que tem levado a muitos estudos que visam reduzir esses índices (EVANGELISTA et 

al, 2012). 

É notório que as micro e pequenas empresas são de suma importância para 

a economia brasileira. Ao longo dos anos, elas estão se desenvolvendo e 

estabilizando-se no mercado, fato este que pode ser melhorado com conceitos e 

ferramentas adequadas ao seu negócio, para que se desenvolvam e atuem 

ativamente frente à concorrência, ampliando clientes e mercados (SGANZERLA, 

2020). O crescimento e a sobrevivência das empresas dependem, entre outros 

fatores, do desenvolvimento de uma gestão eficaz e ativa. Neste sentido, a gestão 

não deve visar apenas responder às mudanças do mercado, mas também oferecer 

diferenciação para ele.  

Quanto mais dinâmico e competitivo o cenário que a organização se encontra, 

maior é a necessidade de se fundamentar em conceitos, modelos e teorias que lhe 

permitam a orientação e o balizamento do seu comportamento (CHIAVENATO, 2011).  

A abordagem sistêmica da organização indica a possibilidade de um 

diferencial organizacional nos processos intraempresariais que gera vantagens 
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competitivas mercadológicas (BERTALANFFY, 2012). Um sistema é caracterizado 

por seus elementos de entrada (inputs), transformação (troughtput), saída (ouputs) e 

retroalimentação (feedback) e refere-se tanto aos objetivos dos clientes finais quanto 

aos objetivos do próprio sistema, deixando evidente que o objetivo do sistema, é a 

própria finalidade para o qual ele foi criado (OLIVEIRA, 2006). Deste modo, fica claro 

o alinhamento necessário entre os processos organizacionais e a estratégia da 

empresa. 

Neste sentido, tomando a organização como um sistema, tem-se os 

processos como o subsistema de transformação constituído de pessoas, máquinas e 

tecnologia, o qual deve considerar tanto as perdas que o sistema acarreta, quanto as 

melhorias que o sistema proporciona em direção a sua cadeia de valor. A análise da 

cadeia de valor (FREITAS, 2020, apud PORTER, 1996) enxerga a organização como 

um processo sequencial de atividades que criam valor ao cliente, destacando os 

processos de negócios como aqueles que impactam diretamente na satisfação do 

cliente por meio dos produtos e/ou serviços ofertados. 

Para um cenário no qual a qualidade e a busca por resultados gerados a partir 

do menor esforço possível são altamente desejáveis, é fundamental a visão 

diferenciada das empresas, onde as funções não encontram mais obstáculos e as 

estruturas de comando são significativamente reduzidas. (LIMA, OLIVEIRA e 

CHAGAS, 2021 apud MOTTA, 1995). Diante dos muitos desafios e oportunidades que 

surgem no mercado, os gestores precisam ir além de estabelecer estratégias de longo 

prazo e esperar pelo resultado, realizando o que Dess et al (2016) chama de 

movimento de modelo de gestão incremental, ou seja, através de uma série de 

pequenas alterações, que envolvem um processo contínuo de análise, decisões e 

ações, para melhorar a eficácia das atividades operacionais. 

Assim, buscando aprimoramento da perspectiva interna do negócio de modo 

a contribuir com os objetivos estratégicos traçados, análise da qualidade e 

produtividade são requeridas para mitigar falhas, desperdícios e para promover a 

melhoria continua, evidenciando a gestão de processos como instrumento gerencial 

de busca por resultados e melhorias contínuas (DESS et al., 2016).  

Em consonância com Dess (2016), é imprescindível o uso das ferramentas de 

apoio à gestão, sejam elas manuais ou tecnológicas, para o alcance dos objetivos 

empresariais.  
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Portanto, uma empresa obtém melhores resultados quando os processos 

adequados são totalmente implementados e permitem a identificação de falhas, 

definindo cada etapa de produção, atividade e o processo, além de definir critérios, 

também pode estimar recursos durante o processo, onde o gestor busca ter uma visão 

ampla e realista, identificando pontos fortes e pontos fracos, permitindo decisões 

estratégicas e planos de ação (FREITAS, 2020 apud VILLELLA, 2000). 

Face ao exposto, se questiona “os gestores de MPE utilizam as ferramentas 

de apoio para gerenciar seus processos de negócios?” 

1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.1.1 Geral  

Analisar o uso de ferramentas de gestão de processos nos negócios de MPE 

do município de Parnamirim/RN. 

1.1.2 Específicos. 

 Caracterizar as MPE quanto ao uso e conhecimento das ferramentas de 
gestão de processos; 

 Verificar a percepção do gestor sobre o uso e importância das ferramentas 
como apoio à gestão 

 Propor um quadro referencial das ferramentas e métodos de apoio à gestão 
aplicados ao contexto organizacional das MPE; 
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1.2  Justificativa  

A pesquisa justifica-se pelo cenário de dificuldades de sobrevivência do 

negócio que passam as MPE. Os dados coletados pela pesquisa “Sobrevivência das 

Empresas no Brasil”, realizada pelo Sebrae em 2015, expuseram quais os principais 

motivos de falência das empresas. Cerca de 25% dos empreendedores brasileiros 

que fecharam suas empresas em menos de 2 anos apontaram que a “Falta de Gestão” 

foi um dos motivos principais de sua falência.  

Em pesquisa mais recente, Dothcom (2021) citando o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 2021, relata que 40% das empresas criadas no Brasil 

sobreviveram cinco anos no mercado, segundo dados divulgados pelo IBGE em 2021. 

Os resultados fazem parte da Pesquisa de Estatísticas Demográficas e de 

Empreendedorismo das Empresas que coletou dados até 2019. No entanto, o estudo 

não reflete sobre o impacto da pandemia do coronavírus, o qual criou uma série de 

outras dificuldades para as empresas em 2020. O cenário pandêmico pela Covid-19 

fez as taxas de mortalidade das micro e pequenas empresas subirem para, 

respectivamente, 21,6% e 17% (BRASIL, 2020). 

Miranda et al. (2005) acreditam que as MPE não realizam o planejamento 

estratégico básico antes de iniciar um negócio, não conhecem o objetivo principal da 

operação e contam apenas com o lucro como condição para tornarem-se bem 

sucedidos.  

O município de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte, é integrante 

da Região Metropolitana de Natal, ocupando uma área de 124 km² e sua população 

foi estimada no ano de 2021 em 272.490 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo então o terceiro município mais populoso do 

estado, depois de Natal e Mossoró, ocupando a 107º posição do Brasil. Parnamirim 

desfruta de um crescimento econômico intenso, e em 2019 alcançou a segunda 

colocação no ranking entre os municípios que mais registraram a abertura de novas 

empresas no estado. Dados divulgados pela Junta Comercial do Rio Grande do Norte 

(JUCERN) e evidenciam um total de 23.770 empresas em funcionamento no 

município, até dezembro de 2019.  

A JUCERN (Junta Comercial do Rio Grande do Norte) divulgou ainda que, de 

acordo com o ranking, a capital do estado ocupa a primeira colocação com 97.406 

empresas e Mossoró, a terceira, com 13.677.  
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Logo, é relevante buscar um estudo que venha alinhar a gestão local com a 

competitividade nas MPE de Parnamirim/RN em relação às suas semelhantes de 

outros mercados. Em síntese, o tema abordado neste estudo será a importância do 

uso das ferramentas de gestão nas micro e pequenas empresas, no município de 

Parnamirim/RN. O problema central deste trabalho consiste caracterizar o uso de 

ferramentas de gestão quanto ao grau de conhecimento, barreiras e facilidades de 

sua utilização por gestores estratégicos., e ajudar os gestores a tomar decisões mais 

assertivas no seu negócio por meio do gerenciamento dos processos de negócios. 

Academicamente, o estudo das MPE proporciona ainda um conhecimento 

empírico para desenvolvimento da área de gestão, aplicada a organizações que se 

destacam no contexto brasileiro com importante papel na geração de emprego e renda 

– nos quatro primeiros meses de 2022, abriram mais vagas formais que as médias e 

grandes empresas, gerando cerca de 76% das vagas de emprego em 2022 (BRASIL, 

2022), representando cerca de 90% dos negócios brasileiros e respondendo por 

aproximadamente 30% do Produto interno Bruto (PIB) do país (BNB, 2022). 

Assim, no intuito de levar informações através dessas ferramentas, esse tema 

motivou a autora dessa pesquisa a estudá-lo e num futuro próximo através de 

consultoria, colocá-las em prática em algumas dessas PMEs de Parnamirim/RN. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Micro e Pequenas Empresas (MPE) 

Desde 1988 a Constituição Federal afirmou a centralidade das micro e 

pequenas empresas através do artigo 179º. Foi estabelecido um tratamento jurídico 

diferenciado para todas as MPE, simplificando as suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias ao eliminar ou reduzir essas obrigações 

(COSTA, 2013). 

Em conformidade com Costa (2013) no ano de 1990, o Brasil estabeleceu 

seus próprios Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas através do 

SEBRAE. Financiado por parte da carga tributária incidente sobre a folha de 

pagamento oficial do trabalho no país, o SEBRAE tornou-se a maior e mais 

importante instituição pública dedicada à promoção de pequenas empresas. E em 

1996, através da Lei 9.317, foi criado o Simples Federal para dar tratamento 

diferenciado às MPEs na área tributária. Em 1999, através da Lei 9.841 foi instituído 

o novo estatuto das pequenas e médias empresas que estendeu um tratamento 

favorável nas áreas previdenciária, trabalhista, creditícia e administrativa. 

As MPEs, são apoiadas através de leis, decretos e outros mecanismos legais. 

Para uma empresa considerada micro ou pequena, há um benefício natural para ela, 

porém faz-se necessário cumprir algumas restrições básicas implementadas no 

Brasil, uma delas é optar pelo Super Simples, programa criado pelo governo em 2007 

para facilitar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas (FERREIRA, 2017, 

APUD TAVARES, 2008). 

De acordo com a Lei do Simples Nacional – Lei Complementar (LC) nº. 123 

de 2006, as micro empresas ME, são aquelas que faturam anualmente até R$ 

360.000,00 e as pequenas empresas EPP, com faturamento anual superior a R$ 

360.000,00 e menor ou igual a R$ 3,6 milhões no mercado interno.  

De acordo com o artigo 146 3º "d" CF, foi determinado por lei complementar 

as Regras gerais que "Definiram Tratamento Diferenciado e Preferencial" ás micro e 

pequenas empresas, incluindo-as no regime especial ou simplificado no caso de 

tributos previstos no art. 155, dois, de Contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 

e 13, e contribuições para ele Refere-se ao art. 239 (incluído na Emenda 

Constitucional nº 42, de 12 de setembro de 2003). " 
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Em 2020, foi divulgado pelo Sebrae o número e o porte de empresas 

registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), dados esses obtidos 

pela Receita Federal do Brasil. É importante destacar que o total das empresas 

cadastradas eram 19.228.025; desse montante 39,25% são micro e pequenas 

empresas. As informações apontam que a cada ano as MPEs vêm crescendo e se 

destacando no cenário nacional, conforme demonstra o Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Nº de MPE no Brasil, por porte Sebrae, 2020 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do SEBRAE (2020). 

Ferreira (2017, apud PALERMO, 2002) acrescenta que o crescimento e a 

sobrevivência das empresas dependem, entre outros fatores, de desenvolver uma 

gestão eficaz e ativa. Neste sentido, a gestão não deve visar apenas responder às 

mudanças do mercado, mas também, oferecer diferenciação para o mercado. Para os 

autores, essa diferença pode ser preço, qualidade, inovação, agilidade, flexibilidade 

e/ou foco em pessoas e sociedade. 

Nas organizações, é de suma importância buscar uma posição de destaque 

no ambiente mercadológico, isso posto, ter vantagem competitiva de mercado faz toda 

a diferença. De acordo com Santos e Chiaretto (2019, apud BUTTNER, n.d.), a 

vantagem competitiva traz por consequência para as organizações, por meio do 

planejamento estratégico o poder de influenciar nos investimentos futuros. Santos e 

Chiaretto (2019, apud CYRINO et al., n.d.), enfatizam ainda: "Os processos 

competitivos são caracterizados por processos interativos, e dessa descoberta novos 

conhecimentos podem ser gerados”.  

A competição é o fator que sustenta o processo de mercado. Quando há 

competição entre as organizações no mercado, mesmo se for no ramo de negócios, 

eles buscam aumentar a receita oferecendo melhor qualidade. É fundamental 
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entender esses processos e como lidar com eles; a mudança organizacional afeta a 

interface entre estratégia e comportamento organizacional (CIRINO et al., 2000). 

Silva (2000) conceitua competição como sendo:  

“A noção da concorrência caracteriza-se pelo processo de disputa pelo qual 
as empresas passam, conceituando a competitividade como a capacidade 
das empresas de estabelecer estratégias que compreendam tanto o contexto 
externo (mercado e sistema econômico) quanto o interno (sua organização) 
a fim de manter ou superar a sua participação no mercado nesse processo 
de competição. A noção de competitividade é intrínseca à noção de 
concorrência pois o próprio conceito de concorrência se traduz como 
competição ou disputa. Competitividade é a qualidade de ser competitivo, que 
é relativa ou que causa a competição. Portanto, o ambiente empresarial é 
constituído na concorrência, que busca maior competitividade para ter 
vantagens sobre os demais competidores”. 

Para Thompson (et al., 2003), todos os fatores que influenciam o 

planejamento estratégico devem ser continuamente analisados para acompanhar os 

tempos e as reais necessidades da empresa. Quando há deficiências no processo de 

implementação, pode ocorrer a não aplicação do planejamento estratégico. 

2.1.1 Gestão de Processos  

A gestão de processos sempre foi um tema muito discutido no contexto de 

buscas que exigem qualidade e produzem resultados com o menor esforço possível. 

Trata-se de uma visão diferenciada para a existência de uma empresa moderna, onde 

as funções não encontram mais obstáculos e as estruturas de comando são 

significativamente reduzidas. Também realiza o alinhamento dos fluxos de trabalho 

com os objetivos estratégicos da empresa, integrando um grande número de 

procedimentos realizados em diversos departamentos, ou seja, integra as inúmeras 

partes do todo, levando em conta as relações entre elas (GILSA, 2012). 

A gestão de processos começou por volta de 1950, quando os professores 

Deming e Juran introduziram o tema da qualidade total. Nos anos 80 e 90, ganharam 

mais força e, em meados da década de 1990, deu-se início a uma nova onda chamada 

reengenharia de processos – a qual se baseia no redesenho de processos com base 

na análise das melhores práticas de mercado e tem uma perspectiva multifuncional – 

tornando a gestão de processos parte integrante da gestão empresarial (BARBOSA, 

2011). 

Conforme Silva e Carleto (2018, apud PAIN et al., 2009b) esclarecem, a 

gestão por processos visa minimizar o tempo através da modelagem e da análise dos 

processos, facilitando assim a identificação das falhas e a proposição de soluções. 
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Santos e Menezes (2021, apud DRUCKER, 1993) afirmam que um dos 

princípios básicos da gestão é a gestão de processo; seu papel é alinhar as atividades 

com os objetivos e as estratégias de uma organização, otimizando serviços, reduzindo 

custos e entregando produtos com margens mais altas, maior lucro e com rapidez. 

Com isso, pode-se ver efeitos positivos deste processo nas MPE. 

Caracterizada como um ciclo de vida contínuo de atividades integradas, a 

prática de Business Process Management (BPM), que significa Gerenciamento de 

Processos de Negócio, contempla as etapas de planejamento, análise, desenho e/ou 

modelagem, implantação, monitoramento, controle e refinamento. À medida que os 

processos de negócio se movem nessa direção, perpassando por fases evolutivas, 

são habilitados ou restringidos por uma variedade de fatores intangíveis que incluem 

os sistemas de valores, as crenças, a cultura e o conhecimento – todos envoltos pela 

questão do comprometimento organizacional (OLIVEIRA et al, 2020 apud ABPMP, 

2009). 

Barbosa (2011) destaca que a gestão de processos é a definição, análise e a 

melhoria contínua dos processos para atender às necessidades e expectativas dos 

clientes. Este tipo de gestão permite uma visão mais ampla e horizontal do negócio, 

com processos claramente definidos e uma melhor garantia de qualidade.  

A gestão por processos possibilita à organização atuar com eficiência nos 

recursos e com eficácia nos resultados, otimizando também, (CANDIDO et al, 2008): 

“• Foco concentrado em função do produto fim da empresa; 
•Gestão dos processos críticos através de indicadores de desempenho; 
•Implementação de estratégias organizacionais; 
•Tornar claro a contribuição e responsabilidade dos colaboradores; 
•Aumentar a sinergia existente entre os processos; 
•Auxiliar na gestão de mudanças; 
•Uniformização do entendimento da forma de trabalho”. 

Dessa maneira, compreendendo melhor os processos, pode-se buscar 

melhorias e solucionar problemas que afetam os resultados que cada empresa busca. 

Por ser de fácil aplicação e ajudar a organizar e entender o processo, muitas empresas 

ao redor do mundo aplicam essa ferramenta em seus processos e projetos (MATTOS, 

2021). 

2.2 Ferramentas de Apoio ao Gerenciamento de Processos de Negócios 

Gestão de processos permite que uma organização atue de forma eficaz em 

termos de recursos, trabalhe de forma eficaz em termos de resultados e também a 

otimize em termos gerais. Azevedo (2016) destaca que muitas empresas não 
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conhecem seus processos ou os vê desalinhados, mais propenso a falhas, retrabalho, 

gargalos, culminando em perda de tempo e recursos. 

Almeida (2021) discorre que as organizações que não buscam manter seu 

mapeamento de processos encontram muitos desafios. São os mapas de processos 

que fornecem às organizações sua visão de processos. Enquanto Azevedo (2016) 

ainda salienta que o mapeamento de processos é uma ferramenta que permite 

desenhar momentos e documentar todos os elementos que compõem o processo 

através de várias técnicas para aplicar sozinho ou em conjunto. 

As organizações buscam a melhoria e a excelência em seus serviços e 

produtos, visam também compreender, estudar, modificar e documentar processos e 

os documentos colaboram efetivamente em termos de eficiência administrativa 

(ALMEIDA, 2021, apud SCARTEZINI, 2009). 

“Melhorar os processos da organização é fator crítico para o sucesso 
institucional de qualquer organização, seja pública ou privada, desde que 
realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos na 
organização”. 

Na explicação retromencionada é possível observar que o mapeamento deve 

ser sistemático, organizado, seguindo uma metodologia. 

Um sistema de apoio à decisão consiste em modelos matemáticos (por 

exemplo, heurísticas), ou agregação de vários modelos, integrados em um sistema 

computacional. São soluções ideais para resoluções de problemas de planejamento 

por meio de conjuntos de dados, parâmetros e limitações. Essas ferramentas 

interativas devem-se à sua complexidade, desde programas simples com estruturas 

computacionais fixas até software sofisticados, capaz de alterar seus parâmetros 

(RODRIGUES, 2019, apud AL-JUMEILY, HUSSAIN, MALLUCCI E OLIVER, 2016).  

Leandro (2021, apud Zorzal, 2009) afirma que um sistema de apoio à decisão 

(SSD) é um método para auxiliar a tomada de decisão, resolver questões de gestão 

de forma mais rápida e eficiente, ajudando os tomadores de decisão a refletir sobre 

seus problemas de forma mais clara e objetiva (LEANDRO, 2021, apud ZORZAL, 

2009). 

Nesse sentido, Rodrigues (2019, apud PRASAD E RATNA, 2018) salienta que 

na prática, esses sistemas automatizam várias tarefas de agendamento e 

gerenciamento, fornecendo auxílio as empresas não especializadas no assunto na 

tomada de decisões, como uma fonte de conhecimento que pode ser atualizada e 

absorvida outras técnicas. 
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É tarefa difícil para o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão alocar 

o tráfego restante, porque o engajamento e a integração de inúmeras variáveis e 

métodos, devem ser estruturados e acoplados aos modelos de otimização adequados 

(LEANDRO, 2021, apud MACHADO, 2011). 

Portanto, é fato que os sistemas de apoio à decisão são cada vez mais 

utilizados para a gestão nas organizações, devido as complexidades dos processos 

envolvidos, tornando-se cada vez mais difícil os gestores tomarem decisões baseadas 

exclusivamente na experiência e julgamento da equipe responsável, pois é necessário 

o uso de armazenamento de dados e análises como facilitadores decisão (LEANDRO, 

2021). 

As ferramentas de gestão de processos contribuem, juntamente com a 

tecnologia, para o planejamento de projetos da gestão da qualidade. O uso dessas 

ferramentas é fundamental na gestão das organizações, principalmente no processo 

de tomada de decisão, pois elas desenvolvem estratégias de resolução de problemas 

e melhoram processos e procedimentos com frequência (VASCONCELOS, 2020, 

apud CORRÊA E CORRÊA, 2012). 

Vasconcelos (2020, apud CARPINETTI, 2012) acentua que o uso dessas 

ferramentas ajuda a encontrar as causas dos problemas, deficiências e não 

conformidades que surgem durante os processos das organizações. Uma vez que a 

causa raiz do problema é identificada, ações podem ser tomadas para atacar as 

causas e impossibilitar a recorrência do mesmo defeito. 

As ferramentas visam apoiar o gerenciamento da qualidade ao desenvolver 

métodos com intuito de prevenir causas, identificar tendências e comparar padrões, 

permitindo buscar soluções para possíveis não conformidades. Em razão disso, as 

ferramentas tendem a ter um único propósito para resolver problemas existentes, a 

melhoria continua (VASCONCELOS, 2020, apud PEINADO; GRAEME, 2007). 

As estratégias de melhoramento do negócio devem ser determinadas pelo 

gestor a partir da análise das causas de problemas e prioridades de melhoria. Assim, 

abordagens como o PDCA, MASP, DMAIC e BPM despontam como as mais utilizadas 

para apoio à análise e melhoria dos processos, com natureza repetida e cíclica, 

continua (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2009). Outras técnicas e ferramentas 

de apoio à gestão são utilizadas de forma conjunta em diferentes etapas do ciclo de 

análise de problemas ou melhoria continua, conforme serão discorridas a seguir. 
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Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA constitui-se em uma abordagem de verificação que funciona de 

forma cíclica, na qual a análise sempre retorna ao início do processo e é composta 

por quatro partes: plan (estudar um processo e planejar seu aprimoramento); do 

(implementar a mudança); check (observar efeitos); e action (estudar os resultados). 

(MAXIMILIANO, 2004).  

Alves (2015) descreve o ciclo PDCA como uma ferramenta de gestão 

destinada a melhorar e controlar processos e produtos continuamente. Também 

conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming (Waltera Shewhart propôs um 

ciclo adequado em 1930). Porém, apenas na década de 1950, por William Edwards 

Deming e suas palestras no Japão, ele foi amplamente difundido. 

Por ser bem conhecido em todo o mundo, o ciclo PDCA inicia com a definição 

do PLAN (Planejamento), com base em diretrizes ou políticas da empresa. Nesta fase, 

um processo ou problema é selecionado como fixo, pode ser atividades, métodos, etc. 

(ALVES, 2015). Alves (2015, apud CAMPOS, 2004) relata que o PLAN 

(Planejamento), se divide em cinco etapas: 

“1º) Identificação do Problema: Isso é feito toda vez que uma empresa 
encontra um resultado indesejado (consequência) causado por um processo 
(um conjunto de causas). 
2º) Estabelecer uma meta: O problema é sempre a meta não alcançada, a 
diferença entre o resultado atual e o valor desejado chama-se de meta. Toda 
meta a ser definida deve sempre consistir em três componentes - metas de 
gestão, prazos e valores. 
3º) Análise Fenomenal: Análise detalhada dos problemas identificados e suas 
características através dos fatos e dados coletados. 
4) Análise do processo (causa): Através da análise de características 
importantes, encontre a causa mais importante do problema. 
5º) Plano de Ação: Refere-se ao produto de todo o processo da fase PLAN, 
que contém detalhadamente todas as ações que devem ser realizadas para 
atingir os objetivos inicialmente propostos”. 

DO (Execução): A execução do plano inclui o treinamento do pessoal 

envolvido nos métodos a serem utilizados, a execução propriamente dita e a coleta 

de dados para posterior análise (ALVES, 2015).  

O PDCA é um método para prática do controle, segundo Aguiar e Loos (2017, 

apud SILVA, 2006). O ciclo PDCA é uma ferramenta para aplicação de ações de 

controle processo, planejamento de qualidade e manutenção de padrões, ou seja, 

implementação melhorias. 

Todas as ações, boas ou ruins, devem ser registradas para entrar na próxima 

etapa do ciclo PDCA (ALVES, 2015).  
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 A figura 1 abaixo, representa a dinâmica do Ciclo PDCA:  

Figura 1 – Ciclo PDCA 

 
Fonte: VALE (Mayara), 15 Jan. 2020. 1 Ilustração. Disponível em: 

https://consultoradealimentos.com.br/consultoria/pdca-restaurantes 
 

O ciclo PDCA tem como base a melhoria contínua. Seu principal objetivo é 

tornar o processo da gestão de uma organização mais eficiente, preciso e mais 

prático. E ainda, essa melhoria seja disponível para todos os tipos de organizações. 

Objetivando no sistema de gestão a excelência gerencial todos os dias (AGUIAR E 

LOOS, 2017). 

Método MASP 

O método MASP é originário do Japão e possui 8 etapas, cada etapa ajuda 

identificar problemas e desenvolver ações corretivas e preventivas para eliminá-los ou 

minimizá-los. O que se segue é uma sequência lógica, começando com a identificação 

do problema, continue com uma análise e termine com uma decisão (AGUIAR E 

LOOS, 2017).  

As etapas na aplicação do método MASP com foco na resolução de 

problemas são resumidas como mostra a figura 2:  
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Figura 2 – Metodologia MASP 

 
Fonte: MOKI. 11 Ago. 2021. 2 Ilustração.  

Disponível em: https://site.moki.com.br/metodologia-masp/ 

Em 1964, o MASP foi tema de um artigo na revista Hinshitsy Hanri (Controle 

de Qualidade), onde ele foi apresentado ao público. Este artigo ganhou o Prêmio 

Japão Literatura de Controle de Qualidade de 1965. (BASTOS JÚNIOR, apud 

FREITAS, 2009).  

O MASP é considerado uma ferramenta para criar relatórios com mais 

facilidade, assim, sua primeira utilização foi para organizar relatórios, e se tornou 

muito popular devido à sua facilidade de uso e de compreensão (BASTOS JÚNIOR, 

apud FREITAS, 2009). 

Em consonância com Bastos Júnior (2016, apud Freitas, 2009), à medida que 

mais e mais grupos começam utilizar seus relatórios no formato do MASP, verificou-

se que faltavam algumas partes em alguns relatórios e outras sobravam. Após uma 

inspeção mais detalhada, foi observado que as partes que faltavam eram realmente 

importantes, enquanto o resto é irrelevante. Desta forma, notou-se que o programa 

MASP forneceu um excelente guia para as atividades dos grupos os quais passaram 

a utilizá-lo. 

A forma de utilização do MASP é outra variável importante na eficácia da 

equipe e na melhoria dos projetos. Os grupos ou equipes podem não conseguir coletar 

dados sem usar uma abordagem estruturada e uma análise de dados. No dia a dia 

das organizações a busca de informações ou as formulações de teorias, podem 

prejudicar e dificultar a realização de tarefas de trabalhos em equipe. Então se faz 



29 
 

necessário as habilidades de uso de ferramentas pelos membros da equipe, que 

devem estar prontos para lidar com diferentes problemas e opiniões (BASTOS 

JÚNIOR, 2016). 

DMAIC 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) é um conjunto de 

etapas que promovem a organização, desenvolvimento e conclusão; sua definição 

respectivamente é: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar (ANDRIETTA E 

MIGUEL, 2007).  

O Método DMAIC foi criado na fábrica da Motorola em meados da década de 

1980 nos Estados Unidos da América, a fim de melhorar a qualidade de seus 

processos. No entanto, este método ganhou notoriedade mundial desde a década de 

1990. Segundo Silva, Oliveira e Silva (2017, apud Aguiar, 2002, BRADY E ALLEN, 

2006), o DMAIC é estruturado da seguinte maneira: 

“a) Definição (D): Define as necessidades e desejos do cliente. Esses 
objetivos são traduzidos em especificações de processo. 
b) Medida (M): Mede o desempenho de cada etapa do processo para 
identificar ponto chave que podem ser melhorados e alterados. 
c) Análise (A): Esta etapa inclui análise os resultados da medição permitirão 
Identifique o que está faltando no processo satisfazer o pedido do cliente. 
d) Melhoria (I): Nesta fase, é proposto, avaliado e implementar as mudanças 
necessárias para melhoria de processos. 
e) Controle (C): Construindo o sistema controle permanente para garantir 
qualidade alcançada e desvios ou novos problemas encontrados”. 

Modelo do DEMAIC conforme figura 3 abaixo: 

Figura 3 – Ciclo DMAIC 

 

Fonte: QUALIEX (Bianca Minneto) 21 Jun. 2018. 1 Ilustração. 
Disponível em: https://blogdaqualidade.com.br/o-que-e-dmaic/ 
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Cada a transição de uma fase para outra DMAIC deve validado e apoiado por 

auditorias como esta abordagem serve como uma contribuição positiva visão externa 

do coordenador e equipe projeto que permite uma análise externa da situação (SILVA, 

OLIVEIRA e SILVA (2017, apud CLETO E QUINTEIRO, 2011). 

No quadro 01 pode-se entender claramente os objetivos e possibilidades de 

aplicação do aplicativo várias ferramentas e técnicas em implementação: 

Quadro 01 – DEMAIC – Objetivos e Ferramentas 

DEMAIC OBJETIVOS FERRAMENTAS 

Melhoria dos 

Processos 

 Gerar ideias e soluções 

 Conduzir planejamento de experimentos 

 Validar melhorias potenciais e estudos   

         pilotos 

 Avaliar solução potencial 

Brainstorming 

5S 

5W2H 

Fonte: SORDAN (2019)  

Da mesma forma que o MASP o DEMAIC também vai fazer uso de várias 

ferramentas de gestão, é notório que as micro e pequenas empresas poderão 

encontrar dificuldades em manusear algumas delas.  

BPM 

O termo BPM (Business Process Management) foi usado pela primeira vez na 

música em 1920 e significa “batidas por minuto”. Desde então, sua sigla tem sido 

continuamente utilizada para diferentes conceitos, tais como: gestão de processos de 

negócios, modelagem de processos de negócios e gestão de desempenho de 

negócios. Este último surgiu em meados da década de 1990 e foi utilizado por Hammer 

e Champy para distinguir "gerenciamento de processos de reengenharia de processos 

de negócios" (NASCIMENTO JUNIOR et al, 2019, PALMER, 2003; SMITH e FINGAR, 

2003).  

Rosa (2020, apud ABPMP, 2013) menciona que a abordagem BPM permite 

uma visão integrada do gerenciamento do ciclo de vida dos processos, para maximizar 

a eficiência e eficácia dos negócios por meio de controle, agilidade, visibilidade na 

mudança, execução e otimização através da melhoria contínua. Os fundamentos do 

BPM, enfatizam a visibilidade, a responsabilidade e a capacidade, também o ajuste 



31 
 

dos processos para melhorar continuamente os resultados e melhorar a aparência. 

Pode-se verificar na figura 4 a abordagem BPM de forma cíclica: 

Figura 4 – Abordagem BPM 

 

Fonte: WITIX (Roberio Gonçalves). 30 Nov. 2021. 1 Ilustração. 
Disponível em: https://www.witix.com.br/blog-postagens/19/gestao-por-processos  

O conceito de BPM evoluiu e foi originalmente definido como um sistema 

orientada para a tecnologia e tornar-se uma prática de gestão, atualmente, envolve 

aspectos organizacionais e técnicos. BPM deriva da prática departamental de 

trabalho, reengenharia, gestão científica de Taylor, e integra ainda aspectos de 

qualidade total, cadeia de valor, six sigma, e ERP (Enterprise Resource Planning) e 

lean (ROSA, 2020, apud ANTONUCCI; GOEKE, 2011; NIEHAVES);  

BPM integra tecnologia da informação e processos de negócios para 

transformação, também traduz ações de melhoria isoladas em atividades integradas, 

mensuráveis e multifuncionais que entregam vantagem competitiva e estratégica. Os 

benefícios do BPM incluem foco no cliente, tempos de resposta mais rápidos, melhorar 

a satisfação do cliente, confrontar a visão departamental e melhorar a comunicação 

internamente, as atividades são padronizadas, reduzindo a burocracia e aumentando 

a confiabilidade (ROSA, 2020, apud HARRINGTON, 1993; ZAIRI, 1997; DETORO; 

McCABE, 1997). 

Nesse sentido, Rosa (2020, apud ABPMP, 2013) cita que os benefícios da 

implantação do BPM são variados e podem ser categorizados com base nas partes 

envolvidas, ou seja, do ponto de vista organizacional, pode melhorar a conformidade, 

visibilidade, compreensão e prontidão para mudança; quanto aos clientes, pode gerar 
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impacto positivo quando o comprometimento é melhor controlado; quanto à gestão, 

pode proporcionar sua otimização de desempenho em todo o processo. 

Por conseguinte, a implantação do BPM pode gerar nas organizações maior 

segurança e conhecimento sobre seus papéis e responsabilidades, uma compreensão 

mais profunda do todo, com a utilização das ferramentas adequadas haverá clareza 

dos requisitos do ambiente de trabalho, resultando numa maior visibilidade e 

reconhecimento no trabalho que for realizado (ROSA, 2020, apud ABPMP, 2013). 

SIPOC e Fluxograma de Processos 

O SIPOC é um diagrama simplificado das macros atividades que envolvem o 

processo, que antecede o mapeamento de processos. Surgiu por volta de 1980 e 

também é amplamente utilizado como auxílio no gerenciamento de processos 

(MATTOS,2021 apud MARCOS 2020). 

Segundo Mattos (Apud BARBOSA; BEZERRA, 2019), com o auxílio do 

formulário SIPOC, é possível mapear as entradas e as saídas do processo e identificar 

fornecedores e clientes, sejam eles internos (que são áreas diferentes dentro de uma 

mesma empresa) ou externos (que são fornecedores de fora ou clientes).  

Figura 5 - SIPOC 

 

Fonte: LINKEDIN (Francinei Rodrigues) 08 Set. 2018. 1 Ilustração. 
https://pt.linkedin.com/pulse/sipoc-uma-ferramenta-para-otimiza%C3%A7%C3%A3o-de-processos-

francinei-rodrigues  

Para se ter um entendimento global de processo, o diagrama SIPOC é a 

ferramenta mais utilizada. O SIPOC é o modelo que melhor descreve o processo e as 

suas interfaces com fornecedores e clientes (SILVA E CARLETO, 2018, apud 

MARTINHÃO FILHO; SOUZA, 2006). 
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O SIPOC faz o reconhecimento de entrada e saída para cada processo, nele 

os requisitos para cada entrada e cada saída podem ser definidos, ou seja, quais 

requisitos devem ser estabelecidos pelo processo de recebimento de entrada para o 

processo de fornecer essa entrada. Da mesma forma, apura quais são os requisitos 

necessários para determinar a saída do processo (ISIXSIGMA, 2018). 

A estrutura do SIPOC é composta por:  

• SUPPLIER: identificar os fornecedores do processo;  

• INPUT: tudo aquilo que entra no processo de transformação;  

• PROCESS: procedimentos e instruções padronizadas para a execução 

das tarefas;  

• OUTPUTS: definir como as saídas do processo, podendo ser estas, tanto 

o produto final, quanto uma saída interna que se transformará na entrada 

do processo posterior;  

• CUSTOMER: os destinatários das saídas do processo, o cliente (interno 

ou externo) que receberá o produto. 

No modelo SIPOC, não importa a fonte, todos os processos começam 

verificando as melhorias estratégias que serão usadas no intuito de satisfazer os 

clientes e reduzir as variações dos processos. Dessa maneira, é possível dizer que 

essa ferramenta tem o foco em melhorar o atendimento ao cliente e compreender todo 

o processo visando a otimização e redução de custos e desperdícios (SILVA E 

CARLETO, 2018). 

Portanto, o objetivo principal do método SIPOC é fornecer uma melhor 

visibilidade no tocante a sequência dos processos por todos os membros da empresa, 

partindo da separação das informações de cada processo em entradas, saídas, 

processos, especificações de cada etapa e o fluxo de cada um. Resultando numa 

visão clara e abrangente de todos os processos, possibilitando o alcance de diversas 

melhorias e, consequentemente, atingindo um nível de alta qualidade. (ANDRADE et 

al., 2012). 

Neste sentido, a evolução do digrama para o fluxograma fica facilitada pelo 

entendimento a priori das fronteiras do processo. Um fluxograma é uma ferramenta 

visual que demonstra cada etapa de um processo por um símbolo específico. É 

apresentado de forma resumida, incluindo tempos de espera e registros utilizados e 

gerados durante a execução do processo (AZEVEDO, 2016). 
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Bastos e Giacomini (2013) apresentam o fluxograma como uma ferramenta 

eficiente e eficaz na solução questões processuais enfrentadas pelas empresas. Do 

ponto de vista de sistemas, permite que os analistas tenham uma análise mais 

aprofundada e técnica da situação, sendo precisa e confiável, por isso é mais razoável 

e consistente, resultando numa melhor qualidade.  

Figura 6 – Fluxograma de Processos 

 
Fonte: Adaptado Bastos e Giacomini (2013). 

Como pode-se ver na figura 6, um fluxograma detalha um processo completo, 

até tarefas individuais que formam a base para análise e melhoria de processos 

(BASTOS E GIACOMINI, 2013). 

Matriz GUT 

A matriz GUT é uma ferramenta amplamente utilizada pelas empresas para 

priorizar questões que a gestão deve abordar, bem como para analisar a priorização 

de determinadas atividades que devem ser realizadas e desenvolvidas (ANDRADE. 

2017, apud PERIARD, 2011). Para montar a matriz GUT, primeiro é necessário 

elencar de forma organizada as dificuldades envolvidas nas atividades desenvolvidas 

pelas unidades de negócio e, posteriormente, é necessário atribuir uma nota para 

cada questão mencionada, considerando três aspectos: Gravidade, Urgência e 

Tendência. Quanto aos aspectos principais, Andrade (2017, apud PERIARD, 2011) 

faz a seguinte classificação:  

““• Gravidade: Indica o peso da dificuldade da análise quando ela ocorre. Ela 
é analisada por determinadas características, como: tarefas, pessoas, 
resultados, processos, organizações, etc. Se não resolver antes, estuda os 
resultados no médio e longo prazo; 
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• Urgência: A quantidade de tempo que se tem ou se precisa para resolver a 
tarefa. Quanto maior a urgência, menos tempo há para resolver tais questões. 
Sugestão de pergunta: "A solução desta causa pode esperar ou precisa ser 
feita imediatamente?"; 

• Tendência: Diz respeito a probabilidade de um problema aumentar, o 
crescimento do problema ao longo do tempo. Sugere-se perguntar: "Se você 
não resolver esse problema logo, ele vai piorar progressivamente ou de 
repente?". 

O uso da matriz GUT também auxilia os gestores a avaliar quantitativamente 

os problemas da empresa para que ações corretivas e preventivas possam ser 

priorizadas (ANDRADE. 2017, apud PERIARD, 2011). Conforme a figura 6 demonstra 

uma visão geral da matriz gut: 

Quadro 2 – Matriz Gut 

Nota Gravidade Urgência Tendência (Se nada for feito) 

5 Extremamente Grave Precisa de ação imediata ...Irá piorar rapidamente 

4 Muito Grave É urgente ...Irá piorar em pouco tempo 

3 Grave O mais rápido possível ...Irá piorar 

2 Pouco Grave Pouco Urgente ...Irá piorar a longo prazo 

1 Sem Gravidade Pode esperar ...Não irá mudar 

Fonte: ANDRADE (2017, apud PERIARD, 2011). 

Com isso, numa empresa, a resolução de muitos problemas pode gerar 

alguma confusão entre os administradores em suas análises. Por haver questões que 

merecem mais atenção, surge a necessidade de separar os problemas, depois 

categorizá-los e abordar os mais relevantes.  

Técnica de Checklist 

O checklist pode ser aplicado mensalmente e é baseado no ciclo e requisitos 

do PDCA. É feito através de uma lista, ou seja, uma lista, com critérios para avaliação 

e implementação de organizações de projetos, as organizações utilizam este recurso 

para diversos fins, tais como: inspeção de materiais trabalho, levantamento de peças 

de máquinas de reparo, precauções entre outros exemplos (CRUZ, ALVES E 

MAZANO JUNIOR, 2021, apud ALONÇO, 2017) 

Ao planejar uma lista, é necessário definir prioridades e motivos para fazê-lo. 

As atividades estão na lista e além disso, a frequência importa esta ferramenta é 
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prescrita para funcionar corretamente. Os funcionários que utilizarão o checklist 

devem ser treinados e pré-estabelecidos para que sem dúvida, realize esta atividade. 

Deve-se definir projetos e atividades para avaliar se o programa é executado 

corretamente normas e padrões. Depois que o documento é criado, ele deve ser 

testado a fim de verificar sua adequação e pode ou não ser melhorado no processo e 

modificado (CRUZ, ALVES E MAZANO JUNIOR, 2021, apud ALONÇO, 2017). 

Figura 7 – Técnica do Checklist 

 

Fonte: Adaptado Cruz, Alves e Mazano Junior (2021, apud ALONÇO, 2017). 

As listas de verificação são usadas para demonstrar que o cronograma de um 

projeto está de acordo com qualidade, eficiência e otimização. Seu uso é projetado 

para mitigar erros e falhas um projeto é realizado através da organização de processos 

e etapas (CRUZ, ALVES E MAZANO JUNIOR, 2021, apud ALONÇO, 2017). 

Gráfico de Pareto 

Honda (2017) menciona que o gráfico de Pareto foi desenvolvido por Juran, 

baseado na teoria desenvolvida por Vilfredo Pareto, sociólogo e economista italiano 

que identificou características socioeconômicas. 

O gráfico de Pareto, também conhecido como diagrama de Pareto, se parece 

com um gráfico de barras verticais. Cada causa é quantificada de acordo com sua 

contribuição. As ações para solucionar os problemas são listadas em ordem 

decrescente de impacto ou de ocorrência, para que a ordem de importância do 

problema, causa e tópico sejam óbvios (HONDA, 2017, apud CARPINETTI, 2012).  

Usado quando a importância relativa de várias questões e condições precisa 

ser enfatizada, ou seja, quando se precisa escolher um ponto de partida objetivando 
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solucionar um problema na medida que se avalia o andamento, ou ainda, determinar 

a causa raiz de um problema. A figura 8 abaixo apresenta o exemplo do gráfico de 

Pareto: 

Figura 8 – Gráfico de Pareto 

 

Fonte: IBERMÁTICA. 20 Jun. 2020. 1 Ilustração. 
Disponível em: https://www.ibermatica365.com/problemas-herramientas-para-su-resolucion-iii-

diagrama-de-pareto/ 

Nesse sentido, o gráfico de Pareto é uma importante ferramenta para 

priorização de ações (HONDA, 2017, apud CARPINETTI, 2012).  

Histograma 

Um histograma é uma representação gráfica de uma distribuição de 

frequência no formato de um gráfico de barras. A parte inferior da barra representa o 

intervalo de valores em estudo e a altura representa a frequência de ocorrência de 

valores na faixa (NASCIMENTO JUNIOR et al, 2019, apud PEZEIRO; SACMAN e 

Franca, 2010).  

Um gráfico de controle é uma representação gráfica com propriedades de 

massa e medidas, calculadas a partir da amostra (Nascimento Junior et al, 2019, apud 

Montgomery, 2009). O histograma inclui uma linha central representando a média do 

recurso da qualidade (NASCIMENTO JUNIOR et al, 2019, apud MONTGOMERY, 

2009). Em conformidade com a figura 9, um modelo de histograma.  
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Figura 9 – Histograma 

   
Fonte: Adaptado de Hinshitsu (2000) 

Este tipo de gráfico também contém duas outras linhas horizontais chamadas 

de limite de controle superior (LSC) e limite de controle inferior (LIC) (NASCIMENTO 

JUNIOR et al, 2019, apud MONTGOMERY, 2009).  

Gráficos de correlação/dispersão 

Os gráficos de dispersão permitem visualizar a correlação entre duas 

quantidades, que podem neste caso não existir; também identificam qualquer tipo de 

comportamento típico no gráfico. De acordo com Honda (2017, apud CARPINETTI, 

2012), o gráfico de dispersão ou correlação pode ser caracterizado da seguinte forma: 

“É caracterizado por uma correlação linear, o gráfico ou os pontos tendem a 
ser distribuídos ao longo de uma linha reta. 
Caracterizado por uma correlação não linear, no gráfico, os pontos tenderão 
a se distribuir ao longo de uma curva, ou ao longo de várias curvas 
semelhantes que se repetem periodicamente. 
Caracterize outras propriedades, como em agrupamentos bem definidos”. 

Usado quando se precisa analisar relações de causa e efeito, aplica-se entre 

duas variáveis do mesmo recurso ou processo. Para tanto, o gráfico de dispersão 

constrói e analisa a tendência de agrupamento de pontos na forma de um plano 

cartesiano, determina como uma variável responde e quando outra variável muda 

(HONDA, 2017, apud CARPINETTI, 2012). A figura 10 apresenta um exemplo de 

gráficos de dispersão.  
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Figura 10 – Gráficos de correlação/dispersão 

 

Fonte: LABONE. 23 Ago. 2019.  
Disponível em: https://www.laboneconsultoria.com.br/grafico-de-dispersao/ 

Então segundo Honda (2017, apud CARPINETTI, 2012) o gráfico de 

dispersão é conhecido também como gráfico de correlação, como o próprio nome diz, 

é usado para fazer a relação entre causa e efeito. 

Brainstorming de ideias "storming": 

Técnica criada em 1953 por Alex Osborn, que se traduz em "Tempestade de 

Ideias”, os autores ressaltam que essa abordagem é amplamente utilizada em 

diversas áreas de pesquisa devido à sua simplicidade (POTY et al, 2021, apud ALVES 

HÁ, et al., 2007). A técnica de brainstorming visa coletar ideias coletivamente, sem 

críticas ou julgamentos. A escolha é também justificada pelo fato de que os 

participantes deste estudo eram menos escolarizados (POTY et al, 2021, apud 

NÓBREGA MM, et al., 1997). Usado para ajudar a equipe a criar o maior número de 

ideias possível, no menor tempo possível, podendo ser do tipo estruturado, onde 

grupos precisam ter uma ideia em cada rodada, ou "passar" até a próxima rodada, ou 

a partir do tipo não estruturado, onde os membros do grupo apenas dão ideias à 

medida que surgem seus pensamentos. 

Metodologicamente, o processo de brainstorming segue as seguintes etapas: 

Etapa 1: Criativa - os participantes da reunião apresentam mais ideias e sugestões 

sem se preocupar em analisá-las ou criticá-las; Etapa 2: Crítica - os participantes da 

reunião justificam e defendem individualmente suas ideias; esta é uma fase em que 

as ideias são filtradas para que aquelas com melhores ideias fundamentais persistam 

e sejam abraçadas por grupos (POTY et al, 2021, apud NÓBREGA MM, et al., 1997). 
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Soluções de baixo custo são importantes dentro da estratégia da empresa 

para a saúde financeira, as técnicas de brainstorming provam ser muito úteis, segundo 

Capelani (2021, apud GRANADO, 2020). 

Para Lunardi (2021), o processo é dividido em três etapas principais: (1) 

descobrir fatos, (2) gerar ideias, (3) encontrar soluções. As perguntas são definidas 

na etapa 1, os participantes podem escolher qualquer assunto. Em seguida, a etapa 

2, reúne-se todas as informações relevantes ao problema, é nesta parte que se gera 

a ideia. Na última etapa, a solução, terá o foco no problema a partir da ideia de 

escolher a melhor proposta. Ilustrado conforme figura 11 abaixo: 

Figura 11 – Brainstorming de ideias 

 

Fonte: Fonte: Adaptado Lunardi (2021). 

Dessa maneira, a função do brainstorming é reunir tópicos específicos para 

fornecer uma ampla gama de ideias que irão promover a escolha da melhor decisão, 

além disso, brainstorming para diferentes segmentos de mercado. Se o brainstorming 

for bem projetado pode criar soluções inovadoras e além de melhorar níveis de 

satisfação e motivação dos funcionários (CAPELANI e LEMOS, 2021, apud 

GRANADO, 2020). 

5 Porquês 

Comumente usada para resolver situações de não conformidade os 5 Porquês 

são ferramentas compliance, que visam identificar a causa raiz do problema e utilizar 

no campo de análise dessas causas (GONÇALVES E RODRIGUES, 2018).  

Para Seleme e Stadler (2008), a ferramenta 5 Whys foi projetada para encontrar 

a causa raiz de um problema ou, segundo os autores, pode-se fazer essa pergunta 
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quantas vezes forem necessárias e com isso identificar a verdadeira causa do 

problema, além de guiá-lo para tomar ações eficazes de resolução de problemas. 

Figura 12 – 5 Porquês 

 

Fonte: Adaptado Gonçalves e Rodrigues (2018). 

Diagrama de Ishikawa ou diagrama causal: 

Sabino et al (2009, apud Falconi, 1989), apresentam o diagrama Ishikawa 

como sendo uma ferramenta muito útil, tendo a função de melhorar a qualidade 

gráfica, o gerenciamento e o controle de diversos processos. Foi originalmente 

proposto por engenheiros químicos Kaoru Ishikawa que se formou na Universidade 

de Tóquio em 1943 (Ishikawa, 1995). O autor é considerado um dos principais 

regulador do mundo da Qualidade (SABINO et al, 2009, APUD FALCONI, 1989) 

O Diagrama de Ishikawa permite visualizar a causa do problema e seu efeito 

na qualidade do produto, pode ainda, evoluir para diagramas sem hierarquias e 

estruturas mais complexas. Portanto, um diagrama de causa e efeito é uma 

ferramenta que pode mostrar uma relação entre um conjunto de causas, 

desencadeando num resultado tal que, torna-se uma ferramenta analítica, partindo de 

uma questão de interesse e permitindo a identificação das possíveis causas desse 

problema (SABINO et al, 2009). 

Segundo Santos (2021, apud WERKEMA, 1995), o diagrama de Ishikawa é 

uma ferramenta que mostra a relação entre o resultado de um processo e sua causa. 

Como explica Sabino et al (2009), o diagrama permite estruturar por 

hierarquia, causa e design de um problema específico. Explicando claramente as 

várias causas que afetam o processo através da classificação e relação destas, 
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também permite ser construído um sistema que exija uma resposta de forma gráfica 

e abrangente para melhor visualização e posterior compreensão do conteúdo.  

Segundo Santos (2021, apud CAMPOS, 1999), são eles: máquinas, meio 

ambiente, medidas, materiais, métodos e processos. Vejamos a figura 13. 

Figura 13 - Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Adaptado Segundo Santos (2021, apud CAMPOS, 1999) 

Como visto na figura 13, em formato de uma espinha de peixe, onde o método 

6M é aplicado. Esse modelo pode chegar a causa problema, usando os métodos: mão 

de obra, materiais, medições, máquinas ou meio ambiente e a partir daí, chega-se aos 

5 caminhos "Porquês" ligando a resposta à causa raiz.  

Corresponde ao problema a ser estudado; escalas, correspondentes aos 

fatores que afetam o problema, incluindo sub causas, consequências e passos para 

resolver esses problemas (SABINO et al, 2009). Santos (2021, apud CARPINETTI, 

2012) acrescenta que o diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para vincular o 

problema aos efeitos adversos do processo e todas as possíveis causas, como um 

guia para a origem do problema e o que fazer numa situação futura.  

O Método 5W2H 

De forma organizada, o método 5W2H permite uma rápida identificação dos 

elementos necessários perguntando: o que será feito, como cada tarefa deve ser 

executada, por que deve ser realizada e onde cada etapa será executada, quando 

cada tarefa deve ser executada e quem irá executar essas tarefas. 

A 5W2H é uma ferramenta que foi criada por profissionais da indústria 

automotiva japonesa, que utilizam PDCA, com o intuito de auxiliar na seção de 

planejamento. Segundo Polacinski (2012), a 5W2H consiste num plano de ação para 
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atividades pré-estabelecidas que, além de ser um mapeamento dessas atividades, 

precisam ser formuladas da forma mais clara possível. Também visa responder a sete 

questões e organizá-las. 

Por ser uma ferramenta, a 5W2H serve para elaboração de planos de ação 

que por sua simplicidade, objetividade e orientação à ação, tem sido muito utilizada 

em Gestão de Projetos, Análise de Negócios, Elaboração de Planos de Negócio, 

Planejamento Estratégico e outras disciplinas de gestão.  

O método 5W2H consiste numa série de questões específicas do processo 

produtivo, permitindo identificar as rotinas mais importantes, identificar problemas e 

apontar soluções (TULIO e TULIO, 2018, apud LISBOA; GODOY, 2012) 

O 5W2H é uma ferramenta de planejamento de ações que tem sido 

amplamente utilizada em gerenciamento de projetos, análise de negócios, 

planejamento de negócios, planejamento estratégico e outras disciplinas de 

gerenciamento devido à sua simplicidade, objetividade e orientação à ação. 

Segundo o SEBRAE (2008), a ferramenta 5W2H é prática, permitindo a 

identificação das rotinas mais importantes de um processo, projeto ou mesmo uma 

célula de produção a qualquer momento. Pode identificar quem é quem dentro da 

organização, o que eles fazem e porque tais atividades estão sendo realizadas. A 

metodologia consiste em sete perguntas para implementar soluções: 

“Em cada pergunta, inúmeras outras perguntas podem ser feitas para 
entender melhor os recursos do 5W2H: 
a) o que? O que está acontecendo? Qual é o tema? O que deve ser medido? 
Qual foi o resultado dessa atividade? Quais atividades dependem disso? 
Quais atividades são necessárias para iniciar uma tarefa? Quais suprimentos 
são necessários? 
b) Quem? Quem é o responsável pelas operações? Qual equipe está no 
comando? Quem vai realizar uma atividade? Quem depende da execução da 
atividade? O evento depende do patrocinador? 
c) onde? Onde será realizada a cirurgia? Onde? Onde será o evento? Onde 
serão realizadas as reuniões presenciais da equipe? 
e) por quê? Por que a cirurgia é necessária? Pode ser omitido? Por que a 
atividade é necessária? Por que uma atividade não pode ser mesclada com 
outra atividade? Por que escolher A, B e C para realizar esta atividade? 
a) O quê? Qual a atividade? Qual é o assunto? O que deve ser medido? Quais 
os resultados dessa atividade? Quais atividades são dependentes dela? 
Quais atividades são necessárias para o início da tarefa? Quais os insumos 
necessários?  
b) Quem? Quem conduz a operação? Qual a equipe responsável? Quem 
executará determinada atividade? Quem depende da execução da atividade? 
A atividade depende de quem para ser iniciada?  
c) Onde? Onde a operação será conduzida? Em que lugar? Onde a atividade 
será executada? Onde serão feitas as reuniões presenciais da equipe? 
d) Por quê? Por que a operação é necessária? Ela pode ser omitida? Por que 
a atividade é necessária? Por que a atividade não pode fundir-se com outra 
atividade? Por que A, B e C foram escolhidos para executar esta atividade?  
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e) Quando? quando isso será feito? Quando começa o evento? Quando isso 
vai acabar? Quando será realizada a reunião presencial? 
f) Como fazer? Como fazer isso? De que maneira? Como funcionará o 
evento? Como acompanhar o desenvolvimento desta atividade? Como A, B 
e C irão interagir para realizar esta atividade? 
g) Quanto custa fazer mudanças? Quais são os custos operacionais atuais? 
Qual é a relação custo/benefício? Quanto tempo o evento está planejado? 
Com essas perguntas, as responsabilidades podem ser direcionadas, 
planejadas, definidas e as ações quantificadas. 
 

Ainda de acordo com o SEBRAE (2008), a técnica 5W2H é uma ferramenta 

simples, porém poderosa, para auxiliar na análise e compreensão de um determinado 

processo, problema ou ação a ser executada, podendo ser utilizada em três etapas 

para a resolução do problema: 

“a) Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, aumentar o 
nível de informação e encontrar falhas rapidamente; 
b) Plano de ação: auxiliar na elaboração de um plano de ação para solucionar 
o problema; 
c) Padronização: auxilia na padronização como procedimento que o modelo 
deve seguir, evitando que o modelo reapareça (SEBRAE, 2008)”. 

Maass (2019) apresenta a sigla 5W2H que consiste nas iniciais (em inglês) de 

uma diretriz que, uma vez estabelecida, afasta quaisquer dúvidas que possam surgir 

durante um processo ou atividade. A figura 14 abaixo ilustra o que cada uma 

representa: 

Figura 14 – 5W2H 

 

Fonte: MONRELO (Empreendedorismo). 30 Out. 2020.  
Disponível em: https://monreloempreendedorismo.com/5w2h/ 

5W2H são ferramentas simples e objetivas, auxiliando na execução e controle 

das tarefas da empresa. Isso pode significar a economia de tempo e de recursos, ao 

deixar de lado dúvidas e discussões sobre a execução do programa, ganhando uma 

maior produtividade (MAASS, 2019).  
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Programa 5 S 

A ferramenta 5S não é apenas um programa, mas uma filosofia de vida. Como 

as empresas visam tornar o ambiente de trabalho mais confortável e seguro, pode 

conseguir fazendo a aplicação destes princípios 5S japoneses. A empresa considera 

este trabalho a base para alcançar a qualidade total. Por meio de treinamento e 

conscientização, incentivam os funcionários a implementar melhorias para cada 

trabalho (BASTOS E GIACOMINI, 2013). 

O programa é razoavelmente conhecido na indústria e é divulgado como um 

sistema projetado para melhorar a aparência do ambiente de trabalho. O Programa 

5S recebe este nome devido a primeira letra de 5 palavras japonesas (BASTOS E 

GIACOMINI, 2013): 

“Seiri (Utilização): Separar o necessário do desnecessário e eliminar do  

ambiente de trabalho o q seja inútil; 

Seiton (Ordenação): Colocar cada coisa em seu devido lugar, organizando o 
espaço de trabalho de forma eficaz; 

Seizõ (Limpeza): Limpar e cuidar do ambiente de trabalho; 

Seiketsu (Saúde): Tornar o ambiente saudável e prevenir o surgimento de 
supérfluos ou de desordem; 

Shitsuke (Autodisciplina): Padronizar a aplicação do programa e incentivar os 
esforços do aprimoramento”.  

Bastos e Giacomini (2013) relatam que o programa 5S pode levar a uma 

grande mudança na empresa e os resultados alcançados superaram em muito as 

expectativas de tais programas. Por meio do 5S, o engajamento dos funcionários 

melhora tudo em torno de seu trabalho. Eles são convidados a liberar sua criatividade 

e encontrar soluções, individualmente e em grupos, fazendo pequenas melhorias 

localizadas.  
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2 METODOLOGIA  

3.1 Tipo da Pesquisa 

Em relação aos objetivos da pesquisa, ela se encontra no conceito de uma 

pesquisa descritiva. Conforme Gressler (2004), a pesquisa descritiva relata 

fenômenos reais, situações e eventos, especifica problemas e justifica condições, 

proporcionando comparações entre situações ou problemas similares, clareando a 

visão da situação estudada e norteando decisões a serem tomadas.  

Em relação a abordagem se trata de uma pesquisa de natureza qualitativa e 

quantitativa. Em conformidade com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha 

com um “universo de significados”, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

correspondendo a um espaço íntimo às relações, processos e fenômenos, tudo isso 

sem se restringir às operacionalizações de variáveis. Assim, esse tipo de pesquisa 

tem por objetivo principal compreender os acontecimentos através de dados 

narrativos, estudando as particularidades e experiências individuais. 

A presente pesquisa tem natureza aplicada, pois tratará de resultados no que 

tange a variabilidade e aplicabilidade de ações e ferramentas de gestão nas MPE do 

município de Parnamirim/RN.  

2.1 Universo do Estudo 

A amostragem foi por conveniência e foram enviados convites às 20 empresas 

do município Parnamirim/RN, conforme acessibilidade do pesquisador, sendo 

selecionadas para o estudo 10 empresas, de acordo com a resposta ao envio do 

convite de participação no prazo previsto. As entrevistas foram realizadas de forma 

presencial, em horário previamente agendado com a empresa, e na ocasião os 

respondentes foram os próprios gestores/administradores. 

Em conformidade com Pessoa e Ramires (2013), para se realizar uma 

pesquisa, seja quantitativa ou qualitativa, o levantamento de informações é de 

fundamental importância. Na coleta de dados, a escolha da fonte está diretamente 

relacionada aos objetivos da pesquisa, à amplitude do trabalho e à disponibilidade de 

tempo do pesquisador. Assim, algumas noções gerais de amostragem – o “processo 

de retirada da amostra” – são necessárias: 
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a) População: “Em pesquisa, o conceito de população designa a totalidade 
de indivíduos que possuem as mesmas características, definidas para 
determinado estudo” (RUDIO, 2002).  
b) Amostra: “É uma parcela convenientemente selecionada do universo 
(população); é um subconjunto do universo” (Marconi e Lakatos, 2003, p. 
163). Ao se referir à amostra, Rudio destaca que o mais importante, ao 
selecioná-la, é seguir determinados procedimentos que nos garantam ser ela 
representação adequada da população da qual foi retirada, dando-nos, 
assim, a confiança de generalizar para o universo o que nela for observado.  

No tocante a delimitação geográfica do campo de pesquisa, compreende o 

município de Parnamirim/RN, por ser um destaque no estado do Rio Grande do Norte, 

ocupando a segunda colocação no ranking entre os municípios que mais registraram 

a abertura de novas empresas no estado, no ano de 2019. 

Levantamento feito em 2020 pelo Sebrae-RN (2020), revela que atualmente 

existem 22.522 pequenos negócios estabelecidos na sede e nas regiões litorânea e 

rural do município. A maior parte é de Microempreendedor Individual (MEI) perfazendo 

o total de 13.970. Além disso, o município conta com 5.726 microempresas e 806 

empresas de pequeno porte (EPP) nos mais diversos segmentos do comércio e 

serviços, principalmente. 

2.2 Instrumento de Coleta de Dados 

O estudo optou como procedimentos técnicos a entrevistas, que fornece dados 

específicos e muito detalhados. Esse tipo de entrevista oferece um alto grau de 

flexibilidade, que permite extração de respostas mais espontâneas e inesperadas, 

ótimas para análise (LIMA et al, apud BONI; QUARESMA, 2005). 

Para tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista para orientar as questões 

presenciais e os blocos de perguntas estão assim distribuídos: 

 Bloco 1 – Perfil da Empresa  

 Bloco 2 - Perfil do Respondente 

 Bloco 3 – Sobre o Uso das Ferramentas 

 Bloco 4 – Sua Percepção Sobre o Uso das Ferramentas 

Nesse sentido o roteiro de entrevista, é essencial por se tratar de uma “[...] 

técnica em que o pesquisador se apresenta diante do entrevistado e lhe faz perguntas, 

para obter dados de interesse para investigações”, além de ser flexível, pois sua 

estrutura pode mudar dependendo dos objetivos da pesquisa (RAFAGNIN, 

MADRUGA e FURTADO, 2020 apud GIL, 2008).  

O roteiro também foi apresentado de forma simples, para guiar a conversa 

com propósito. Para isso é importante: (a) todos os problemas que surgem fazem 
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parte do projeto objeto, e todos são instruídos a dar-lhe forma e conteúdo; (b) permitir 

a ampliação e o aprofundamento da comunicação, ao invés de reduzi-lo; (c) contribuir 

para a formação de visão, julgamento e relevância em relação aos fatos e 

relacionamentos objeto, do ponto de vista do interlocutor. (RAFAGNIN, MADRUGA e 

FURTADO, 2020 apud MINAYO, 2014). 

2.3 Análise dos Dados 

Os dados coletados foram organizados e tratados por meio de planilhas do 

Excel office 2019 e do Word e resultando em tabelas, figuras e gráficos.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Perfil das MPE e dos respondentes 

3.1.1 Perfil da Empresa 

Neste estudo foi abordada uma amostra de 10 MPEs, e verificou-se que 100% 

das MPES eram do ramo varejista e apresentam uma sobrevida madura no mercado 

em que atuam, como demonstrado no quadro 03:  

Quadro 03- Perfil da Empresa 

Tempo de atuação da Empresa no Mercado 

Industria 
3 anos à 
5 anos 

5 anos à 
10 anos 

10 à 15 
anos 15 a 27 anos 

0 3 0 5 2 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Em conformidade com o quadro 03, o tempo de atuação das empresas no 

mercado é no mínimo 3 anos e no máximo 27 anos, vale salientar que sendo a 

estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2021, cerca de 40% 

das empresas criadas no Brasil sobreviveram cinco anos no mercado, dessa maneira 

o estudo mostra que as empresas pesquisadas em sua maioria já passaram desse 

período crítico de mortandade.  

3.1.2 Perfil dos Respondentes  

O perfil profissional dos gestores entrevistados está disposto no quadro 04, 

sendo a maioria deles os próprios sócios proprietários:  
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Quadro 04- Perfil dos Respondentes 

Função Desempenhada Formação Acadêmica 

Sócio administrador/Titular Gerente Ensino Médio Ensino Superior 

8 2 6 4 
Tempo de Atuação na Área de Gestão De 

Empresas 
Conhecimento e Habilidade das Ferramentas 

Relacionadas 

3 anos à 10 anos 10 anos à 27 anos Pouco conhecimento Nenhum Conhecimento 

3 7 3 7 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Em relação ao perfil dos respondentes, percebeu-se que a maioria ocupava o 

cargo de administradores/gestores, um total de 80%. Outro fator relevante da 

pesquisa foi o nível de escolaridade, onde 60% dos gestores pontuaram possuir o 

ensino médio completo, e apenas 40% dos gestores respondentes concluiu o ensino 

superior, sendo o curso de formação em administração. Machado et al (2021, apud 

KOTLER E KELLER, 2006) apontaram que o nível educacional representa um fator 

preponderante na definição comportamental, pois cada nível educacional representa 

preferências e gostos diferentes. Desta forma, Machado et al (2021), acrescenta que 

o tempo de existência está ligado ao nível de educação dos gestores e tornar-se um 

fator chave que afeta o desenvolvimento das empresas.  

A Pesquisa mostra também, que 70% dos gestores não sabem da existência 

das ferramentas, técnicas e método de apoio à gestão, o que é imprescindível numa 

a organização. Para Machado et al (2021), quando se trata de ferramentas da 

qualidade, essa falta de conhecimento gera riscos para as empresas, pois essas 

ferramentas são essenciais para melhorar as metas pré-estabelecidas, em promove 

melhor confiança na tomada de decisões para o sucesso organizar. 

A falta de conhecimento pode ser consequência do baixo nível de formação 

da maioria dos gestores, segundo Machado et al (2021, apud NEVES, 2002), esse 

fator afeta a qualidade da gestão empresarial, porque o conhecimento sobre gestão é 

um fator chave no desenvolvimento negócios, principalmente em tempos de crise. 

3.1.3 Uso das Ferramentas nas MPE 

Em relação ao uso das ferramentas, poucos gestores relataram seu 
conhecimento e, mais de 70% afirmam nunca ter usado nenhuma delas, como 
demonstrado no quadro 05: 
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Quadro 05– Uso de ferramentas de apoio ao gerenciamento de processos de negocio pelas MPE, 
Parnamirim/RN 

Ferramenta/uso Sempre 
Às 

vezes 
Nunca 
usou 

Não sei 
informar 

Com qual finalidade a empresa 
usa a ferramenta? 

Checklist 10% 20% 70% 0% Identificar falhas nos processos 

Gráfico de Pareto 0% 0% 0% 0%   

Gráficos de 
tendências 

0% 10% 0% 0% Comparar Vendas 

Histograma 10% 0% 0% 0% Verificar frequência  

Gráficos de 
correlação/dispersão 

0% 10% 0% 0% 
Fazer análise em relação as causas 
e efeitos 

Brainstorming 0% 10% 0% 0% Coletar informações da equipe 

Matriz Gut 0% 0% 0% 0%   

5S 10% 0% 0% 0%  Organização  

5 Porquês 0% 0% 0% 0%   

5W2H 10% 0% 0% 0%   

PDCA 0% 0% 0% 0%   

DMAIC 0% 0% 0% 0%   

MASP 0% 0% 0% 0%   

SIPOC 0% 0% 0% 0%   

Diagrama de 
Ishikawa 

0% 0% 0% 0%   

Fluxograma 0% 0% 0% 0%   

BPM 0% 0% 0% 0%   

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Nota-se observando o quadro 06 que foram poucos os respondentes que 

tinham conhecimento das ferramentas, em contrapartida a esse fato Damian e Cabero 

(2020, apud BUKOWITZ E WILLIAMS, 2002) destacam a importância de verificar o 

impacto do conhecimento sobre o desempenho organizacional, eles concluem que o 

recurso consumido pelo conhecimento vai se converter em valor. Vejamos o gráfico 

02:  
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Gráfico 02 - Resultado Sobre o Uso das Ferramentas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

No gráfico 02, verifica-se que 70% dos respondentes nunca usaram as 

ferramentas de apoio a gestão, 20% usaram as vezes e apenas 10% dos 

respondentes usam algumas das ferramentas com constância. Conforme discutido 

anteriormente na revisão bibliográfica deste trabalho, o mercado está cada vez mais 

competitivo e para se manter-se nele será necessário conhecer e utilizar métodos 

eficazes de padronização de processos, que irão reduz falhas e consequentemente 

alcançar a melhoria continua relacionada à estratégia organizacional 

(HABITZREUTER, 2022). 

Ainda conforme Menezes (2021) fica claro que a importância do 

conhecimento das ferramentas como base de apoio a qualquer organização para 

tomada de decisão em qualquer unidade de negócios. 
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3.1.4 Percepção dos Respondentes Sobre o Uso das Ferramentas 

Em relação a percepção dos respondentes foram 100% os que reconheceram 

que conhecer e utilizar os métodos e ferramentas de apoio à gestão é fundamental 

para o crescimento da empresa, vejamos o quadro 06: 

Quadro 06– Análise da Percepção – Bloco 4 

Análise da Percepção Entrevistados 

  Total= 10 

Facilita a gestão 100% 

Melhora o desempenho da empresa 100% 

Falta de capacitação 70% 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Segundo Machado et al (2021, apud FEIGENBAUM, 1994), a qualidade é um 

estilo de vida corporativo e de liderança, um estilo de gestão que envolve a todos, pois 

o controle de qualidade tem impacto em toda a empresa. A gestão, incluindo a 

qualidade, envolve colaboradores e gestores com vista a desenvolver habilidades e 

competências, pois o SEBRAE é uma doação oportunidades e ajudar os 

empreendedores a expandir seus negócios e talentos. 

Menezes (2021, apud MERLOT E SALGADO, 2005) reforçam: “uma das 

formas de investir em conhecimento e treinamento são usar ferramentas da gestão de 

processos, pois melhoram a eficiência organizacional, descrevem os processos 

visualmente, e mostram eventos que irão produzir o resultado final desejado.  

Os autores também definem que os processos de gestão precisam ser 

visualizados, e essa visualização só pode ser feita por meio de ferramentas, que 

mostram diferentes tarefas e sequências básicas a serem executar para fornecer 

qualidade nos produtos ou serviços.  

Portanto, considerando o que foi embasado pelos autores através da 

bibliografia citada e os resultados obtidos através das entrevistas, pode-se verificar 

que a utilização de ferramentas de gestão de processos é fundamental para 

determinar as causas dos problemas, o impacto que refletem e a priorização das 

decisões e suas possíveis soluções. Se faz necessário haver mudanças, se para 

melhorar o desempenho das empresas no mercado que estão inseridas. 
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Deste modo, verifica-se como apropriado o uso das ferramentas de apoio à 

gestão de processos de negócio, de baixo custo, pelas MPE, relacionando-se como 

proposição para essas empresas as relacionadas no quadro 08. 

Assim, considerando-se o desconhecimento dos gestores acerca dessas 

ferramentas, mas registrando seu interesse em usa-las em benefício da melhoria do 

seu negócio, percebe-se que o uso dos métodos e ferramentas pode facilitar na 

tomada de decisão dos gestores. Nesse sentido, foi elaborada uma síntese daquelas 

mais usuais visando gerar uma base teórica, destacando as ferramentas de gestão 

mais tradicionais utilizadas na gestão de processos, fornecendo subsídio 

metodológico básico para gestores ou administradores que pretendam iniciar ou 

aprimorar a gestão dos seus negócios.  

Quadro 07 - Síntese dos Métodos e Ferramentas para apoio ao gerenciamento dos processos 

FERRAMENTAS O QUE É? UTILIZAÇÃO 

PDCA Ciclo de gestão destinado a 

melhorar e controlar processos e 

produtos continuamente 

Identifica o problema, 

estabelece meta, faz 

análise do fenômeno e 

análise do processo 

(causas) e conclui fazendo 

um plano de ação. 

MASP Método que possui 8 etapas, cada 

etapa ajuda identificar problemas e 

desenvolver ações corretivas e 

preventivas para eliminá-los ou 

minimizá-los 

Cria e organizar relatórios 

com mais facilidade. 

DMAIC Conjunto de etapas que promovem 

a organização, desenvolvimento e 

conclusão; sua definição 

respectivamente é: definir, medir, 

analisar, melhorar e controlar 

Gera ideias e soluções, 

conduzindo o planejamento 

de experimentos e 

validando melhorias 

potenciais e estudos pilotos. 

Avalia potenciais soluções. 

BPM Metodologia que possibilita uma 

visão integrada do gerenciamento 

do ciclo de vida processo para 

Gera segurança e 

conhecimento, com maior 

controle, agilidade, 

visibilidade na mudança, 
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maximizar a eficiência e eficácia 

dos negócios. 

execução e otimização 

através da melhoria 

contínua. 

FLUXOGRAMA Demonstra a sequência de 

operações e o desenvolvimento de 

um processo. 

Permite que se tenha uma 

análise mais aprofundada e 

técnica da situação, com 

precisão e confiabilidade. 

Com consistência e 

resultado de qualidade 

SIPOC 
Fornece visão dos processos por 

todos os membros da empresa,  
Separa as informações de 

cada processo em entradas, 

saídas, processos, 

especificações de cada 

etapa e o fluxo de cada um 

 

 

MATRIZ GUT Ferramenta utilizada para priorizar 

questões que a gestão deve 

abordar. 

Analisa a priorização de 

determinadas atividades 

que devem ser realizadas e 

desenvolvidas 

TÉCNICA DE 

CHECKLIST 

Ajuda a verificar a distribuição dos 

processos de produção.  

Verifica a distribuição dos 

processos, itens e locais 

com defeitos. 

GRÁFICO DE 

PARETO: 

 

Possibilita a empresa escolher um 

ponto de partida para resolver um 

problema 

Usa-se quando a 

importância relativa de 

várias questões e condições 

precisa ser enfatizada. 

HISTOGRAMA: Mostrar a distribuição dos dados 

coletados através de uma 

representação gráfica.  

Usado para apresentar uma 

distribuição de frequência 

no formato um gráfico de 

barras de gráfico de barras. 

GRÁFICOS 

DE CORRELAÇÃO/ 

Analisa relações de causa e efeito 

 

Aplica-se entre duas 

variáveis do mesmo recurso 

ou processo. 
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DISPERSÃO 

BRAINSTORMING 
Cria o maior número de ideias 

possível, no menor tempo possível. 

Usado para ajudar a equipe 

a criar o maior número de 

ideias possível, no menor 

tempo possível. 

DIAGRAMA DE 

ISHIKAWA OU 

DIAGRAMA CAUSAL: 

 

Melhora a qualidade gráfica, 

gerenciamento e controle de 

diversos processos 

Permite estruturar por 

hierarquia, causa e design 

de um problema específico. 

Explicando claramente as 

várias causas que afetam o 

processo através da 

classificação e relação das 

causas 

5W2H 
Gerencia projetos, analisar e 

planejar negócios.  
Usado no planejamento de 

ações. permitindo a 

identificação das rotinas 

mais importantes de um 

processo, projeto ou mesmo 

uma célula de produção a 

qualquer momento 

5 S 
Sistema projetado para melhorar a 

aparência do ambiente de trabalho 
Por meio de treinamento e 

conscientização, são 

implementadas melhorias 

do Princípio 5S 

Fonte: Elaboração própria (2022) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise do uso de ferramentas de gestão de processos nos negócios pelas 

MPE do município de Parnamirim/RN concluiu que os gestores de MPE em sua 

maioria não tem o conhecimento e também não utilizam as ferramentas de apoio para 

gerenciar seus processos de negócios. Em contrapartida acreditam que esse apoio é 

muito importante para melhoria do desempenho e das decisões sobre seu negócio.  

Desse modo, um quadro referencial das ferramentas e métodos de apoio à 

gestão aplicados ao contexto organizacional das MPE foi proposto, apresentando-se 

como base teórica, destacando as ferramentas de gestão mais tradicionais utilizadas 

na gestão de processos, fornecendo subsídio metodológico básico para gestores ou 

administradores que pretendam iniciar ou aprimorar a gestão. 

Este estudo tem limitações quanto à amostra reduzida não podendo ser 

generalizado, mas dando indícios nos desafios que passam as MPE na gestão dos 

seus negócios. Como recomendação futura, este estudo propõe que se desenvolvam 

novas pesquisas e aplicações relevantes para as micro e pequenas empresas, no 

tocante a ferramentas de gestão de processos, pois há poucos trabalhos e estudos 

para esse segmento. 
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ENTREVISTA 
 

Este estudo é conduzido pela aluna Magna Valécia Vital de Lima, do curso de 
graduação em Administração, da UFRN, orientada pela prof. Drª Dinara Leslye 
M.S.Calazans, e tem por objetivo estudar o uso de ferramentas de apoio à gestão 
de processos de negócios, com o propósito de obter melhor conhecimento sobre 
o gerenciamento das pequenas e microempresas em Parnamirim/RN.  

As ferramentas de apoio à gestão dos processos são aquelas que ajudam a 
planejar, mapear, analisar, controlar, melhorar e inovar os processos operacionais 
do negócio da empresa que agregam valor ao cliente, como por exemplo: PDCA, 
DMAIC, MASP, BPM, Fluxograma, Matriz Gut, Checklist, Gráfico de Pareto,  
Histograma, Gráficos de correlação/dispersão, Brainstorming, 5S, 5 porquês, 
Diagrama de Ishikawa, SIPOC, 5W2H. Podem ser usadas sozinhas ou combinadas. 

Sua colaboração é muito valiosa. Salientamos que nenhum dado seu 
isoladamente ou nome da sua empresa será revelado de forma a identificar os 
participantes desta pesquisa, em conformidade aos princípios éticos da pesquisa e 
à Lei Geral de Proteção dos Dados. 

Este questionário é constituído por 4 blocos de perguntas e o seu 
preenchimento demora, em média, 7 minutos. Por favor, leia atentamente às 
questões para o correto preenchimento, de forma que o questionário possa ser 
validado. 

BLOCO 1 – PERFIL DA EMPRESA  

Qual segmento de atuação do mercado da empresa? ____________________ 

Tempo de atuação da empresa nesse mercado? ____________________ 

Qual o principal produto/serviço ofertado pela empresa? ____________________ 

Qual a missão da empresa? _____________________________ 

Qual o número total de funcionários? ____________________ 

A empresa utiliza alguma tecnologia da informação para suporte às decisões 
(sistemas gerenciais, apps, etc.?) 

_____________________________________________________________ 

BLOCO 2 - PERFIL DO RESPONDENTE 

Qual a Função desempenhada: ____________________  

Qual sua formação Académica:_______________ 
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Tempo de atuação na área de gestão de empresas:________________ 

Quais das ferramentas relacionadas você conhece e se sente habilitado a utilizar?  

Onde obteve conhecimento/capacitação para o uso? 

(    ) Educação e Formação (congressos, curso, graduação, especialização, etc)  

(    ) Literatura especializada (livros, artigos científicos, etc)  

(    ) Empresa de consultoria / consultor  

(    ) Pesquisas na internet, blogs, revistas e jornais  

(    ) Outros:___________________________________ 

BLOCO 3 – SOBRE O USO DAS FERRAMENTAS 

Ao nível da sua empresa, unidade de negócios, departamento ou setor em que 
trabalha, quais ferramentas têm sido utilizadas e com qual finalidade?  

Ferramenta/uso Sempre Às 
vezes 

Nunca 
usou 

Não sei 
informar 

Com qual finalidade 
a empresa usa a 
ferramenta? 

Checklist           

Análise "é x não"      

Gráfico de Pareto      

Histograma      

 Gráficos de 
correlação/dispersão 

      

 Brainstorming       

Matriz Gut      

5S      

5 porquês      

5W2H      

PDCA      

DMAIC      

 MASP      

SIPOC      

Diagrama de Ishikawa      
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fluxograma      

BPM      

 

Há alguma ferramenta ou método não relacionada nesse questionário que sua 
empresa/setor de trabalho utiliza para melhorar os processos operacionais de 
negócio? Se sim, qual e com qual finalidade é utilizada? 

__________________________________________________________________ 

BLOCO 4 – SUA PERCEPÇÃO SOBRE O USO DAS FERRAMENTAS 

Você acredita que o uso de alguma dessas ferramentas apoia ou facilita suas 
atividades de gestão adequadamente? 
__________________________________________________________________ 

Você vê alguma relação, em termos de contribuição, entre o uso dessas ferramentas 
que utiliza e a melhoria do desempenho da sua empresa? Como? 

__________________________________________________________________ 

Tomando por base sua empresa como um todo, você vê alguma dificuldade para 
utilização/adoção de forma sistemática das ferramentas (algumas delas) pelos 
gestores das áreas operacionais e/ou estratégicas?  

__________________________________________________________________ 

Muito obrigada por sua colaboração. 
 

 


