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resumo 
 

 

Num ambiente complexo e competitivo o sucesso de uma organização 
depende da sua estratégia comercial, da relação de lealdade que estabelece 
com os seus pares bem como na capacidade de fidelização dos consumidores. 
Uma das estratégias utilizadas pelas empresas para fidelizar os clientes passa 
pela implementação de uma eficiente e eficaz gestão de reclamações. Neste 
estudo, no âmbito do diagnóstico realizado, ficou desde logo evidenciado que 
a empresa adotava um processo de gestão de reclamações pouco eficiente 
que atuava de forma casuística e não homogêneo.  
 
Esta forma de atuar relevou-se ineficaz, por assentar essencialmente na 
intuição dos gestores, na dualidade de critérios subjetivos, não permitindo uma 
identificação sistematizada e automatizada do processo de priorização das 
reclamações bem como o reconhecimento imediato do procedimento a adotar 
para a resolução do mesmo. Este problema determinou o foco do trabalho que 
se veio a revelar numa oportunidade de melhoria do processo. Para tal foi 
necessário intensificar a reorganização do procedimento de análise e de 
tratamento das reclamações com vista a torná-lo mais eficiente traduzido, quer 
em ganhos de tempo e eficácia na solução, quer na promoção da própria 
imagem da organização.  
 
Desta forma, foi proposto um novo processo de análise focado na priorização e 
padronização das reclamações, recorrendo às ferramentas da qualidade/Lean, 
visando avaliar com mais objetividade e atuar de forma preventiva nas 
situações que possam gerar futuras reclamações. Assim, apesar do projeto 
estar ainda parcialmente implementado, de acordo com os dados apurados, 
estima-se que haja um ganho substancial de tempo na gestão de uma 
reclamação e, consequentemente, a otimização dos recursos humanos. Por 
outro lado, estima-se, também, um impacto de redução de 10% no número de 
reclamações anuais. Todos estes ganhos contribuirão para a redução do 
número de reclamações, garantindo, assim, eficácia produtiva traduzida na 
redução das reclamações e na fidelização dos seus clientes. Para que este 
processo seja robusto é necessário a existência de uma melhoria contínua ao 
longo do tempo. 
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abstract 

 
In a complex and competitive environment, an organization's success depends 
on its business strategy, the loyalty relationship it establishes with its peers, as 
well as consumer loyalty. One of the strategies used by companies to retain 
customers is the implementation of efficient and effective management of 
complaints. In this study, in the context of the diagnosis made, it was 
immediately evidenced that the company adopted an inefficient complaint 
management process that acted in a case-by-case and non-homogeneous 
manner.  
 
This way of acting was ineffective because it is essentially based on the 
intuition of managers, on the duality of subjective criteria, not allowing a 
systematized and automated identification of the process of prioritization of 
complaints as well as the immediate recognition of the procedure to be adopted 
for the resolution of the same. This problem determined the focus of the work 
that was revealed in an opportunity to improve the process. To this end, it was 
necessary to intensify the reorganization of the procedure of analysis and 
treatment of complaints to make it more efficient translated, both in time and 
effectiveness in the solution, or in the promotion of the organization's image.  
 
Thus, a new analysis process focused on prioritizing and standardizing non-
conformities was implemented, using quality/Lean tools, aiming to evaluate 
more objectively and act preventively in situations that may generate future 
complaints. Thus, although the project is still partially implemented, according 
to the data obtained, it is estimated that there is a substantial gain of time in the 
management of a complaint, as well as a 10% reduction impact on the number 
of annual complaints. All these gains will contribute to the reduction of the 
number of complaints and complaints, thus ensuring productive efficiency 
translated to reduction of non-conformities and loyalty of its customers. All 
these gains will contribute to a reduction in the number of complaints, thus 
ensuring productive efficiency translated into a reduction in complaints and 
customer loyalty. For this process to be robust, continuous improvement over 
time is required. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem como finalidade fazer um enquadramento à temática abordada no projeto de 

investigação em estudo. São ainda descritos os objetivos que se pretendem alcançar e a metodologia 

de investigação adotada durante a elaboração do mesmo. Por fim, é apresentada a estrutura do 

relatório de projeto. 

Futuramente, o objetivo será alcançar uma redução drástica das reclamações contribuindo para que 

as falhas externas se transformem maioritariamente em internas contrabalançando estes custos com 

processos de promoção da prevenção e a avaliação. Porém as contingências, para já, ainda não o 

proporcionam, no entanto, fica o registo daquilo que poderá ser um projeto futuro.  

 

1.1 Enquadramento do tema 

 

Atualmente, o crescimento económico, a globalização e o fácil acesso a novos produtos com 

qualidade, fez com que as necessidades e os anseios dos consumidores se tornassem cada vez mais 

exigentes, por vezes até vorazes e insaciáveis. Uma estratégia fundamental para a permanência de 

uma organização no contexto empresarial e concorrencial, depende sobretudo da qualidade do 

produto e/ou serviço que está disposta oferecer ao cliente e que atendam ou superem as expectativas 

dos mesmos. Independentemente da estratégia da empresa, a atenção à qualidade é um parâmetro 

decisivo num ambiente complexo e competitivo, uma vez que assenta na construção de uma relação 

de lealdade e fidelidade entre a organização o cliente/consumidor final do produto (Malesa & 

Rajkiewicz, 2021). 

O primeiro passo para que uma empesa continue a progredir e a elevar o seu patamar de excelência 

começa na consciencialização de que a melhoria reflete a Qualidade da empresa e facilita o seu 

crescimento. Além disso, é importante entender a importância de uma reclamação, uma vez que 

clientes que fazem reclamações transmitem à organização dados adicionais para esta detetar 

problemas internos e estabelecer estratégias de melhoria (Liu & Yen, 2016).  

Uma reclamação é vista como uma oportunidade de melhorar o produto e/ou serviço prestado pela 

empresa, corrigindo falhas detetadas pelos clientes (Filip, 2013). Neste sentido, uma gestão eficaz de 

reclamações pode impedir que clientes atuais ou até potenciais optem pela concorrência e, 

consequentemente, se fidelizem como clientes daquela empresa a longo prazo. 
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Desta forma, este  processo pela sua complexidade, pode originar perda de clientes e 

consequentemente aumento dos custos para a empresa, sendo, por este motivo, importante atribuir 

relevância aos padrões da qualidade, bem como identificar e corrigir várias causas de insatisfação do 

cliente a fim de restaurar a sua confiança na fiabilidade organizacional (Simon et al., 2015). 

No âmbito da Gestão da qualidade da organização em estudo, ficou evidenciado que a empresa, 

conforme já referido, adotava um procedimento de tratamento de reclamações desadequado ao 

padrão de exigências que o atual ambiente empresarial obriga. Este procedimento caracterizado na 

análise casuística, pouco homogênea e não padronizada, dependia essencialmente da competência e 

da intuição e dualidade de critérios de cada gestor, não permitindo uma identificação sistematizada 

e automatizada do processo de priorização das reclamações bem como a identificação imediata do 

procedimento a adotar para a resolução do problema. 

Esta forma de atuar determinou o foco do trabalho no sentido da otimização proporcionando 

oportunidades de melhoria do processo, intensificando o procedimento de análise e tratamento das 

reclamações, com vista a torná-lo mais eficaz quer em ganhos de tempo, quer na promoção da própria 

imagem da organização. Desta forma, através da priorização e padronização das não-conformidades, 

foi possível avaliar com mais objetividade e atuar de forma eficaz e preventiva nas situações que 

possam gerar inconformidades e futuras reclamações. 

Esta postura permitirá que a empresa estabelecer laços de confiança com os clientes, satisfazendo as 

suas necessidades e expectativas, economizando recursos e aumentando os níveis de qualidade da 

organização. 

Com base neste paradigma, o presente projeto foi desenvolvido em contexto prático, assente nos 

conceitos adquiridos ao longo da formação académica, tendo como objetivo principal a otimização 

e simplificação do processo da gestão e tratamento de reclamações. 

Importa salientar que a maior parte do estágio foi realizado em regime de teletrabalho, devido à 

situação pandémica provocada pela doença COVID-19, facto que gerou dificuldades acrescidas no 

campo da pesquisa e contacto com a realidade organizacional e funcional da empresa. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O projeto foi direcionado para suporte à área da qualidade, tendo por base o objetivo de analisar o 

processo de Gestão de Reclamações por forma a torná-lo mais eficiente, culminando com a sua 
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padronização, de maneira a assegurar a sua execução no dia-a-dia da organização numa perspetiva 

sustentável. 

Assim, após a implementação e introdução do procedimento proposto, aplicando ferramentas da 

qualidade e Lean, os principais objetivos consistiram em: 

 

▪ Eliminar o número de reclamações reincidentes, que correspondem a 10% das reclamações 

totais;  

▪ Reduzir o número de reclamações por ano;  

▪ Otimizar recursos humanos, através da diminuição do tempo despendido no registo de uma 

reclamação e tratamento da mesma.  

▪ Melhoria contínua do processo ao longo do tempo com vista a torná-lo cada vez mais 

robusto.  

 

Em síntese, tendo em consideração o ambiente empresarial em constante mudança e altamente 

competitivo em que a organização se insere, o principal objetivo do projeto prendeu-se com a análise 

do impacto de gestão de reclamações eficaz traduzida numa melhoria contínua de eliminação de 

problemas internos e externos. 

 

 

1.3 Desenho e Método de Investigação 

 

O presente projeto assenta num estudo de caso, baseado numa estratégia exploratória de pesquisa 

abrangente que investiga um processo fundamentado em diversas fontes e evidências e partir de 

propostas iniciais para direcionar a recolha de dados (Lima et al., 2012) 

O estudo desta investigação segue um posicionamento epistémico de natureza qualitativa e de cariz 

construtivista, uma vez que se procurou uma compreensão intensiva e profunda de um dado contexto 

social para o perceber em toda a sua complexidade (Montaño, 2010), a partir da perspetiva dos seus 

envolventes e da sua interpretação num processo dialético (Lima et al., 2012).  

Para a concretização dos objetivos previamente estabelecidos, numa primeira fase e para uma melhor 

perceção e contextualização do processo em estudo, foi fundamental conhecer o estado inicial do 

mesmo, isto é, fazer o levantamento de todo o processo e procedimentos que vigoram e, desta forma, 
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tentar perceber uma sequência de eventos, que identifique as várias atividades do processo, os atores 

responsáveis por as realizar e os objetos delas resultantes. 

Face a este levantamento exaustivo e entrevistas feitas aos colaboradores, com vista o alcance dos 

objetivos traçados para a consecução deste projeto, foram seguidas as seguintes etapas: 

 

▪ Interação com o Software de gestão de fluxos de trabalho da organização – AGIR – que gere 

o workflow das reclamações, bem como interação com as pessoas responsáveis pelo 

tratamento das mesmas; 

▪ Revisão da literatura sobre a temática da Gestão da qualidade e consequentemente a 

importância da gestão de reclamações no âmbito de um sistema da Gestão da qualidade numa 

organização, as ferramentas da qualidade e ferramentas Lean e a importância da 

padronização de processos; 

▪ Identificação de oportunidades de melhorias existentes no Processo de Gestão de 

Reclamações; 

▪ Apresentação de propostas de melhorias; 

▪ Discussão e tomada de decisões face às propostas de melhoria e ações a implementar; 

 

Este estudo incidiu numa lógica de pensamento de acordo com as quatro fases que constituem o ciclo 

PDCA (Plan, Do, Check, Act), cujo objetivo é implementar, perante os problemas identificados numa 

primeira fase, ações de melhoria no desempenho dos processos.  

Em paralelo com o ciclo PDCA, aplicou-se o ciclo SDCA (Standard, Do, Check, Act), de forma a 

garantir a padronização do processo após a fase de melhorias. Ambos são metodologias de 

pensamento estruturado e possuem a mesma abordagem: atuar sobre um problema ou uma 

oportunidade. O ciclo PDCA procura resolver um problema da forma mais eficiente possível, 

enquanto que o ciclo SDCA procura manter o processo em execução com a garantia de que esse 

problema não ocorrerá novamente, garantindo, assim, estabilidade sustentada (Knop & Krzystof, 

2015). 

A principal função do ciclo SDCA na Gestão da Qualidade é garantir que os resultados satisfatórios 

sejam mantidos nos processos internos, ou seja, manter todos os procedimentos e metas 

confecionados de forma simples, prática e objetiva (Knop & Krzystof, 2015).  

A compreensão da importância destes dois métodos é fundamental, uma vez que não basta apenas 

alcançar os melhores resultados, é importante, também, mantê-los, para que as ações de correção, 

prevenção e de melhoria se perpetuem (Knop & Krzystof, 2015). 
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O ciclo SDCA foi utilizado após o PDCA, uma vez que o seu objetivo primordial é fazer com que os 

resultados do PDCA permaneçam com a organização e que atinjam, continuamente, os objetivos 

planeados. A Figura 1.1 representa esquematicamente as fases do ciclo PDCA em paralelo com o 

SCDA.  
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Figura 1.1 – Metodologia adotada: Ciclo PDCA em paralelo com o SDCA 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

O presente documento está dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo apresenta o enquadramento 

do tema em estudo, os objetivos que foram e que se pretenderam alcançar, a metodologia de 

investigação adotada durante a elaboração do mesmo e, por fim, é apresentada a estrutura do 

relatório. 

No segundo capítulo é feita uma apresentação da entidade acolhedora, a sua história e os seus 

produtos. É, também, feita uma referência ao departamento que se insere este projeto, sendo 

finalizado com a caraterização do desafio do projeto em estudo e a motivação que o fundamenta.  

O terceiro capítulo contém a revisão de literatura sobre os principais temas abordados ao longo do 

presente projeto, nomeadamente sobre a temática da Gestão da Qualidade e as suas ferramentas 

associadas, assim como a importância da Gestão das Reclamações, por forma a perceber o impacto 

que a área da qualidade representa para qualquer organização. É, também, introduzida a ferramenta 

Business Process Modeling, no âmbito do mapeamento e modelagem dos processos de uma 

organização, e a sua aplicação como uma ferramenta de gestão capaz de possibilitar um maior 

controlo sobre os processos. Para além disso, recorreu-se à filosofia Lean, aos seus princípios e a 

alguma das suas ferramentas e, finalmente, à abordagem da temática da gestão de mudança 

organizacional e a sustentabilidade e padronização de processos. 

No quarto capítulo faz-se a descrição do estado inicial relativamente ao processo de Gestão de 

Reclamações, bem como uma análise estatística às reclamações do ano de 2020 e, com base em todo 

o diagnóstico são descritos os problemas apontados. 

Face aos problemas apontados, no quinto capítulo são retratadas as propostas de melhorias ao 

processo em estudo, e é feita, também, uma verificação ao estudo de caso face às propostas de 

melhoria adotadas. 

No último capítulo, são apresentas as reflexões finais do projeto desenvolvido, salientando as suas 

limitações e as propostas futuras a realizar.  

 

Após a narração da estrutura da dissertação, segue-se o capítulo dois que retrata a apresentação da 

entidade acolhedora e a caracterização do desafio do projeto. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO DESAFIO 

 

Este capítulo apresenta a organização como entidade acolhedora, a sua história, bem como os seus 

produtos. É finalizado com a caraterização do desafio do projeto em estudo e a motivação que o 

fundamenta.  

 

2.1  Entidade Acolhedora - Grupo 

 

Para se tornar possível a constituição do atual Grupo Polisport, pequenos passos e pequenas 

conquistas foram dadas desde cedo. Este Grupo, fundado na década de 70, nasceu da paixão pelo 

mundo das duas rodas e pelo enorme entusiasmo pelo motocross do seu atual CEO, Pedro Araújo, 

onde a venda de guarda-lamas de moto em fibra de vidro se fazia a partir da sua casa (Grupo Polisport 

| Sobre Nós | Polisport, n.d.). 

Em 1982, o próximo passo da sua ascensão foi dado e foi constituída a sociedade por quotas Pedro 

e Paulo Araújo Plásticos, Lda que viria a denominar-se por Polisport Plásticos, S.A em 1999, onde 

foi pioneiro a nível nacional na produção de guarda-lamas em plástico e logo dois anos depois, com 

vista a internacionalização, marcaram presença na Feira IFMA em Colónia e onde se deram as 

primeiras exportações para Espanha. 

Passados quatro anos, em 1988, a Polisport adquire 50% do capital de uma empresa de injeção de 

plásticos que veio a constituir a Polinter Plásticos, S.A., onde se deu início à produção de peças 

plásticas, nomeadamente porta-bebés, recorrendo a sistemas de injeção e moldação por sopro. 

Apenas um ano depois, introduziram a produção dos seus próprios moldes para posterior injeção de 

plástico e, na década de 1990 a 2000, comercializam a sua primeira linha de bidons e capacetes para 

bicicleta, seguidas da Certificação de Sistema de Qualidade com base na norma NP EN ISO 9001. 

Nos anos que se seguem e tendo em vista a inovação, procederam ao lançamento da tecnologia DGP 

(Durable Gloss Polypropylene), deram início ao fabrico de cadeiras de bebé para o mercado 

automóvel e ao desenvolvimento da tecnologia IPD (Inmold Plastic Decals). 

Caracterizado como moderno e dinâmico, o Grupo Polisport especializa-se em acessórios de plástico 

para bicicleta e para motos off-road, onde se veio a estabelecer líder de mercado. A sua crescente 

presença internacional é notória fruto da exportação de 98% da sua produção e da sua presença em 

mais de 60 países em todo o mundo. 

Em 2011, a Polisport obtém a Certificação do seu Sistema de Gestão da Inovação segundo a norma 

NP 4457:2007 e em 2012 a produção interna de moldes passou a ser da responsabilidade da Polisport 
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Molds, Lda fundada nesse mesmo ano, investimento este que é visto como um passo estratégico em 

direção ao controlo da Qualidade e eficiência no desenvolvimento de novos produtos. 

Em 2013, nasce a quarta empresa do grupo em parceira com a Chinesa Strategic Sports, a Headgy 

Helmets que tem como missão a produção e o desenvolvimento de capacetes. Adicionalmente, o ano 

foi marcado pela aquisição de 100% do capital da sua concorrente Bobike, o que permitiu à Polisport 

tornar-se líder mundial na comercialização de porta-bebés. 

No ano seguinte, 2014, foi fundada a Polistar que constitui uma a filial da Polisport no Brasil e em 

2018 surge a fundação de uma outra empresa do grupo, a Polipromotion, tem como objetivo o 

desenvolvimento de soluções reutilizáveis que promovam o reconhecimento da marca e hábitos de 

vida saudáveis. 

Tendo como base a internacionalização, inovação e Qualidade de serviço prestado ao cliente, o Grupo 

Polisport, no decorrer do seu percurso foi conquistando diversos prémios, nomeadamente: 

▪ 2008 | Prémio IMDA (Inmold Decoration Association Award) para a melhor peça de injeção 

com recurso à tecnologia IPD; 

▪ 2009 | Prémios IMDA nas categorias “Melhor Peça Injetada” e “Melhor Peça Durável”; 

▪ 2009 | Prémio da Rede PME Inovação COTEC-BPI com menção honrosa; 

▪ 2010 | Prémio PME Inovação COTEC-BPI; 

▪ 2010 | Prémio PME Excelência; 

▪ 2012 | Menção Honrosa nos prémios de empreendedorismo INSEAD 2012; 

▪ 2012 | iF Design Awards nas categorias Design Inovador (Porta-bebés Guppy) e Material 

Inovador (Garrafa Corky); 

▪ 2015 | Guppy Junior vence iF Design Award na categoria de Design; 

▪ 2016 | Guppy Junior vence German Design Award na categoria de melhor Design2017 | Bike 

Stand Elevatório, vence o prestigiado “Reddot award” com a categoria “Best of the best 

2017” 

▪ 2018 | Stiftung Warentest atribui a classificação “Gut” ao Guppy Maxi+FF e ao Bilby FF, 

uma das mais altas distinções no mercado nórdico, que premeia a segurança e a Qualidade 

destes produtos. 

É inegável que o forte crescimento e desenvolvimento do Grupo Polisport ao longo da sua jornada 

se traduza num profundo sentimento de admiração por todas as conquistas alcançadas com vista a 

oferta de Qualidade e inovação assentes na melhoria contínua por forma a ter a melhor prestação de 

serviços possíveis ao cliente. 
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2.1.1 Polisport Plásticos S.A 

 

Esta organização é a empresa base do grupo ao qual pertence, constituindo-se, portanto, como a sede 

do Grupo e localiza-se em Carregosa – Portugal. É caracterizada pelo desenvolvimento e 

comercialização de produtos de elevada qualidade direcionados para duas áreas de negócio distintas: 

off-road e Bicicleta.  

De acordo com a empresa, a sua área de negócio off-road foram desenvolvidas, tendo como base as 

peças de plástico de substituição, o seu core business, onde os produtos que possuem principal 

destaque são os kits de plástico inseridos numa gama alargada de produtos, designadamente 

protetores de mão, protetores de motores, guarda-lamas e acessórios complementares que 

impulsionarão a performance dos seus utilizadores. A Figura 2.1 apresenta alguns exemplos dos 

produtos desta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à área de negócio de bicicleta, a empresa é líder mundial na produção e 

comercialização de porta-bebés para bicicletas apresentando um aumento das vendas significativo 

de ano para ano, estando prevista a venda de 501 264 porta-bebés para 2020 (461 746 porta-bebés 

em 2019). A gama não se contenta com os porta-bebés (Figura 2.2) e, por isso, dispõe no seu 

portefólio outros produtos como bidões, capacetes e outros acessórios complementares à bicicleta 

(Figura 2.3). 

Figura 2.1 – Exemplos de acessórios plásticos para motos off-road 
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A empresa marca presença em mais de 70 países por tudo o mundo, apresenta 42 anos de mercado e 

tem parceria com grandes clientes na área de negócio, designadamente KTM, BMW, Husqvarna, 

Honda, Yamaha e muitos outros na área de motociclos e na área de bicicleta tem clientes como 

Decatlhon, Sport Zone, Intersport e Raleigh. 

Figura 2.3 - Exemplos de acessórios plásticos para bicicleta 

Figura 2.2 - Exemplos de porta-bebés para bicicleta 
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2.1.1.1 Departamento Qualidade, Ambiente e Segurança (QAS)  

 

O departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança (QAS) é transversal a todas as empresas do 

Grupo e, nesse sentido, presta o serviço relacionado com a gestão de Qualidade nos vários pilares, 

entre eles, Qualidade de Operação, Gestão da qualidade de clientes, Qualidade de fornecedores, 

Laboratório, Qualidade de projeto, Regulamentação e Legislação, Segurança e Ambiente. Todos 

estes pilares são essenciais para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela organização, tendo 

sempre como base a melhoria contínua. Desta forma, o principal foco é a tomada de decisões de 

modo a que a exposição do Grupo aos riscos do negócio seja a menor possível. Na Tabela 2.1 

encontra-se a descrição das responsabilidades inerentes ao departamento. 

 

Tabela 2.1 - Gestão do departamento da Qualidade 

 

POLÍTICA PROCESSOS INDICADORES 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 

Promover a satisfação 

dos clientes: Garantir o 

cumprimento dos 

requisitos acordados; a 

gestão do sistema de 

Qualidade e promover o 

envolvimento de toda a 

organização no sentido de 

criar valor de forma 

contínua. 

- Desenvolver novos produtos; 

 

- Gerir e avaliar fornecedores; 

 

- Gerir reclamações de clientes; 

 

- Gerir não-conformidades; 

 

- Gerir o sistema de Qualidade; 

1.Custos Não 

Qualidade; 

 

2. Nº Reclamações 

Cliente; 

 

3. Avaliação 

Fornecedores. 

 

4. Resultados 

Auditorias Internas 

 

Destaca-se que o presente projeto se insere no pilar da Gestão da qualidade de clientes, que tem como 

principais funções: gerir e tratar as reclamações de clientes bem como as não-conformidades. 

As normas estabelecidas pela International Organization for Standardization (ISO) contribuem para 

a construção de um sistema de Gestão de Qualidade eficiente. Neste âmbito, a implementação de um 

padrão para o departamento da Qualidade contribui para reforçar as funções desta área de uma 

organização e maximizar a eficiência de todo o departamento.  
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2.2 Motivação  

 

A empresa em estudo tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos, mantendo o seu 

destaque como a única empresa portuguesa a produzir acessórios plásticos para bicicletas e motos de 

off-road. Neste contexto, a satisfação dos clientes, a melhoria contínua dos processos e, 

inevitavelmente, a obtenção dos melhores resultados, são apenas alguns dos desafios que as empresas 

têm de encarar, e é aqui que se enquadra a área da Qualidade, a qual tem vindo a enfrentar algumas 

dificuldades que, não sendo intervencionadas, podem comprometer o desempenho global da 

empresa. 

Após uma análise do diagnóstico do processo em estudo ficou evidenciado que a empresa adotava 

um procedimento de forma casuística e pouco homogêneo que se vinha relevando ineficaz, por 

assentar essencialmente na capacidade de intuição do Gestor. Por sua vez, este método não permitia 

uma identificação sistematizada e automatizada do processo de priorização das reclamações bem 

como a identificação imediata do procedimento a adotar para a resolução do problema.  

Para o efeito, o presente projeto assentou essencialmente na aplicação da ferramenta de gestão Matriz 

GUT, com vista na priorização das reclamações e identificação do procedimento a adotar para a 

resolução do problema, permitindo, assim, otimizar o tratamento das reclamações e automatizar o 

processo de análise e de priorização das mesmas.  

Estas propostas de melhoria permitem um acentuado ganho de Eficácia tendo em conta que o 

processo manual, moroso e pouco fiável da análise das reclamações se transforme num sistema 

eficiente, eficaz e objetivo para a resolução de problema. 

Após a apresentação, caracterização do desafio e da motivação que lhe está subjacente, no capítulo 

seguinte apresenta-se uma revisão da literatura dedicada à fundamentação teórica, que contribuiu 

com conceitos da temática em questão. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta um conjunto de fundamentos e conceitos teóricos que serviram de base 

à compreensão do problema e definição da solução, vindo também a suportar as decisões tomadas 

ao longo do desenvolvimento do projeto.  

 

3.1 Gestão da Qualidade 

 

Com a expansão do mercado e o aumento da concorrência global, a qualidade tornou-se essencial 

para que uma organização possa manter a liderança no mercado e aperfeiçoar-se continuamente. 

Neste sentido, é indiscutível que as empresas procurem cada vez mais atingir níveis elevados de 

Qualidade, quer em termos de produtos, quer em termos de serviços. Peter F. Drucker afirma que o 

sucesso a longo prazo de qualquer organização provém da satisfação e lealdade para com o cliente, 

defendendo que a conceção da qualidade está naquilo que o cliente recebe e está disposto a pagar 

(referido por Watson, 2002). 

A Gestão da qualidade é o ato de supervisionar as diferentes atividades e tarefas dentro de 

uma organização para garantir que os produtos e serviços oferecidos, bem como os meios usados 

para fornecê-los, sejam consistentes e satisfaçam as necessidades dos clientes, pelo que em função 

destas necessidades, define-se os requisitos de qualidade do produto (S. Silva & Saraiva, 2012). 

Neste sentido, é importante entender que a Gestão da Qualidade tem uma função que vai além de 

garantir processos padronizados, uma equipa focada e a garantia do alcance das metas estipuladas. É 

essencial que todo este esforço esteja focado em satisfazer os consumidores, uma vez que a 

fidelização dos clientes a longo prazo, é a garantia de um bom posicionamento no mercado. O mesmo 

se aplica aos fornecedores, que devem sempre garantir que aquilo que produzem é de consistente e 

excelente qualidade (Juneja, 2012). 

De acordo com Pertusa-Ortega et al., (2021), gerir a qualidade significa procurar constantemente a 

excelência, isto é, certificar-se de que o que cada organização executa tem por base um determinado 

propósito e não permanece permanentemente da mesma maneira, ou seja, está em constante 

melhoria, de maneira a atingir e manter o nível desejado de qualidade dentro da organização.   

Adquirir um nível aceitável de qualidade numa organização significa saber quem são seus 

stakeholders, entender quais são as suas necessidades e atender e exceder as expectativas das 

mesmas, no presente e no futuro. Gerir a qualidade de forma eficaz garante um aumento da receita e 

produtividade da organização, um melhor desempenho, e uma consistência dos produtos, 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/corporate-structure/
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possibilitando, desta forma, atingir um padrão de excelência internacional que gera satisfação dos 

clientes e de toda a equipa e coloca-a numa posição de mercado crescente. Desta forma e em 

simultâneo, toda a equipa bem como os clientes tiram o proveito e satisfação (Pertusa-Ortega et al., 

2021). 

De acordo com Yangyuen & Rattanapian (2020), os principais aspetos que diferenciam a Qualidade 

dos produtos, estão enraizados no conceito de Gestão da qualidade, que abrange quatro áreas: 

 

▪ Planeamento da Qualidade – Desenvolvimento de bens, sistemas e processos necessários 

para atender às expectativas do consumidor; 

▪ Melhoria da Qualidade – Abordagem sistemática para a eliminação de desperdícios e 

processos que não acrescentam valor, garantindo melhorar a confiança ou confiabilidade do 

resultado; 

▪ Controlo de Qualidade – Sistema de manufatura de manutenção de padrões. Aqui, o foco 

está no produto acabado, ou seja, garantir a ausência de defeitos e atender às especificações 

e padrões; 

▪ Garantia de Qualidade – Ações sistemáticas ou planeadas necessárias com vista a garantir 

que um determinado serviço ou produto atenda aos requisitos especificados. Envolve 

auditorias e Análise dos processos definidos para recomendar ações corretivas ou 

preventivas, identificando fraquezas no processo com o propósito de aperfeiçoá-las. 

 

Salienta-se que uma das principais etapas do controlo de Qualidade são as Inspeções de Qualidade, 

que ocorrem por meio da observação e verificação do produto ou processo, baseadas em parâmetros 

pré-definidos. Têm como foco a comparação do produto ou processo com um parâmetro desejado e 

como objetivo relatar os resultados que servem como inputs para o controlo de Qualidade (Yangyuen 

& Rattanapian, 2020). 

Um controlo e inspeção eficaz sobre os processos e sobre as operações de produção, garante a 

máxima utilização dos recursos disponíveis, minimiza o desperdício e a ineficiência, permite a 

redução significativa dos custos de produção, levando assim ao aumentando da produtividade. 

Segundo Juneja (2012), o objetivo da Gestão da qualidade é garantir que todas as áreas da 

organização trabalhem em conjunto para melhorar os processos, produtos, serviços e cultura da 

empresa, visando alcançar o sucesso a longo prazo que decorre da satisfação do cliente. Esta 

abordagem apresenta benefícios ao nível empresarial, tais como: 

 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/stakeholder-vs-shareholder/
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▪ Ajuda uma organização a obter maior consistência nas tarefas e atividades envolvidas na 

produção de produtos e serviços; 

▪ Aumenta a eficiência dos processos, reduz o desperdício e melhora o uso do tempo e de 

outros recursos; 

▪ Permite que as empresas comercializem os seus negócios de forma eficaz, explorando novos 

mercados; 

▪ Torna mais fácil para as empresas integrar novos funcionários e, assim, ajuda as empresas a 

gerir o crescimento de forma mais integrada, aplicando a filisofia Just-In-Time; 

▪ Permite que uma empresa melhore continuamente seus produtos, processos e sistemas. 

 

 

3.1.1 Princípios da Gestão da qualidade 

 

A Gestão da qualidade possui um conjunto de princípios que no fundo são os valores inerentes ao 

Sistema de Gestão da qualidade (SGQ), a partir dos quais são tomadas as decisões deste sistema que 

vão impulsionar a organização (Chang, 2009). Estes princípios, apresentados na Tabela 3.1, 

permitem facilitar a definição de objetivos da Qualidade, potencializando a sua utilização como 

elementos fundamentais para a melhoria do desempenho das organizações, assim como, promover 

uma aproximação e alinhamento dos referenciais normativos com a maioria dos modelos de 

excelência e de Qualidade total (Kuei & Lu, 2013).  

 

Tabela 3.1 - Princípios da Gestão da qualidade e respetiva designação 

 

Princípios da Qualidade Designação 

 

Foco no Cliente 

As organizações dependem dos seus clientes e, 

consequentemente, deverão compreender as suas necessidades, 

atuais e futuras, satisfazer os seus requisitos e superar as suas 

expectativas. 

 

Liderança 

Os líderes estabelecem unidade no propósito e na orientação da 

organização. Devem criar e orientar o caminho a seguir para 

atingir a missão da organização, mantendo um ambiente interno 

que permita a colaboração de todos no alcance dos objetivos. 

(Tabela 3.1 continua na página seguinte) 
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(Continuação da Tabela 3.1) 

 

Princípios da Qualidade Designação 

 

Envolvimento dos 

colaboradores 

Os colaboradores são a essência das organizações e o seu total 

envolvimento permite que as suas capacidades sejam utlizadas 

ao serviço da organização.  

 

 

Abordagem por processos 

A abordagem por processos é a identificação e gestão destes. 

Toda a organização deve compreender os processos, para que 

haja melhor desempenho. Um resultado desejado é atingido de 

forma mais eficiente quando as atividades e os recursos 

associados são geridos como um processo. 

 

 

Melhoria contínua 

Entende-se por melhoria contínua a atividade permanente com 

vista a incrementar a capacidade para satisfazer requisitos. A 

melhoria contínua do desempenho global de uma organização 

deverá ser um objetivo permanente de uma organização. Para 

isso são necessários objetivos realistas e de melhoria, fornecer 

recursos, dar ferramentas, oportunidades e encorajar as pessoas 

 

 

Tomada de Decisões 

baseadas em evidências 

Qualquer decisão é mais objetiva, quando é tomada a partir de 

factos, evidências e Análise de dados, conseguindo assim 

melhoria nos processos, na avaliação de desempenho e Eficácia 

operacional. É importante implementar ações para maximizar a 

produtividade e minimizar o desperdício, só assim se consegue 

minimizar custos e melhorar o desempenho através do uso de 

ferramentas e tecnologia. 

 

Gestão de Relacionamentos 

Uma organização e os seus fornecedores são interdependentes e 

uma relação de benefício mútuo potencia a aptidão de ambas as 

partes para criar valor. A criação de alianças estratégicas ou 

parcerias estimula o desenvolvimento e melhoria de produtos, 

processos e sistemas. É fundamental uma relação baseada na 

confiança mútua, respeito e compromisso. 
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3.1.2 Importância de um Sistema de Gestão da qualidade (SGQ) 

 

Um sistema de Gestão da qualidade (SGQ) define-se como uma ferramenta formalizada que 

documenta processos, procedimentos e responsabilidades para atingir as políticas e objetivos da 

Qualidade. Um SGQ ajuda a coordenar e direcionar as atividades de uma organização para atender 

aos requisitos regulatórios e satisfazer as necessidades do cliente, melhorando assim a sua eficácia e 

eficiência de uma forma contínua (Betlloch-Mas et al., 2019).  

A implementação de um sistema de Gestão da qualidade, vista como a “garantia da subsistência e 

rentabilidade da organização” (A. Pinto & Soares, 2018) afeta todas as vertentes do desempenho de 

uma organização. Os benefícios de um sistema de Gestão da qualidade passam por atender os 

requisitos do cliente, o que ajuda a inspirar confiança na organização, levando ao aumento de mais 

clientes, mais vendas e mais negócios. Atender aos requisitos da organização, é também um benefício 

da implementação de um SGQ, pelo que garante a conformidade com os regulamentos e o 

fornecimento de produtos e serviços da maneira mais eficiente em termos de custos e recursos, 

criando, assim, espaço para expansão, crescimento e lucro (Betlloch-Mas et al., 2019). 

A Gestão da qualidade associada a um sistema de gestão orientado para a melhoria contínua, permite 

organizar todos os dados gerados pela empresa para a tomada de decisões baseadas em evidências, 

tornando, desta forma, os processos eficientes. De acordo com Betlloch-Mas et al. (2019) num 

sistema de gestão, a Qualidade define-se como “o conjunto de propriedades e características que um 

produto ou serviço deve possuir para poder satisfazer as necessidades dos clientes com o mínimo de 

erros e defeitos”. Fazer uma melhor gestão dos recursos da empresa visando a melhoria dos produtos, 

com base nas informações geradas na recolha de informação, significa investir de maneira inteligente 

e focada (Diamandescu, 2016).  

De acordo com a norma 4.4 da ISSO 9001 – Sistema de Gestão da qualidade e seus processos –  a 

organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de Gestão 

da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta 

Norma (Ferreira et al., 2019)  

A organização deve, em primeiro lugar, definir quais são os processos necessários para o SGQ e qual 

a sua aplicação na empresa. Deve, também, seguir um conjunto de pressupostos, nomeadamente: 

 

▪ Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas dos processos; 

▪ Determinar a sequência e a interação dos processos; 
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▪ Determinar e aplicar os critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o 

controlo eficazes desses processos; 

▪ Determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade; 

▪ Atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos; 

▪ Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar 

que esses processos alcancem seus resultados pretendidos; 

▪ Melhorar os processos e o sistema de Gestão da qualidade. 

 

 Implementar um sistema de Gestão da Qualidade numa empresa reflete um conjunto de benefícios 

no que toca aos resultados que serão alcançados tais como: melhoria e controlo de processos, redução 

de desperdícios, prevenção de erros e redução de custos. 

 

 

3.1.3 Ferramentas da Qualidade 

 

A abordagem Gestão Qualidade requer um planeamento extensivo e uma recolha de informações 

relevantes sobre consumidores finais. Os feedbacks e expectativas dos clientes necessitam de ser 

cuidadosamente monitorizados e avaliados com o propósito de se fornecer produtos de qualidade 

superior. 

Neste sentido, surgem as ferramentas da qualidade que são essenciais para avaliar e melhorar o 

desempenho da organização, bem como todos os processos envolvidos. Alguns autores destacam que 

sem o uso adequado destas ferramentas, não há sucesso na implementação de qualquer que seja o 

sistema de garantia de qualidade, pelo que, consequentemente, implica a existência de altas falhas na 

implementação de ferramentas de melhoria (Djekic & Tomasevic, 2018). 

Segundo Sokovic et al. (2009), as ferramentas da qualidade, enfatizadas por kaoru Ishikawa, 

desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade dos produtos e serviços, uma vez que estas 

ajudam a organização a recolher e analisar dados úteis para que os colaboradores entendam e 

interpretem facilmente as informações. Desta forma, torna-se possível identificar problemas comuns, 

que se repetem constantemente, bem como as suas causas básicas, para, numa fase posterior, 

encontrar soluções de maneira a resolver os problemas. A Tabela 3.2 apresenta uma justificativa para 

o uso adequado das ferramentas da qualidade. 
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Tabela 3.2 - Ferramentas da Qualidade (adaptado Soković et al., 2009) 

 

Ferramentas da Qualidade  Responde às questões: 

Fluxograma  Como é que o processo é 

executado? 

Folha de Verificação  Com que frequência é que as 

não- conformidades ocorrem? 

Histograma  Qual é a distribuição de dados? 

Diagrama de Pareto  Quais são os problemas mais 

críticos? 

Diagrama de Causa-Efeito  Quais as causas para a ocorrência 

dos problemas? 

Diagrama de Dispersão  Que correlação existe entre os 

dados? 

Cartas de Controlo  Quais são os limites nos quais 

ocorrem os dados? 

 

A capacidade de identificar corretamente o problema, o uso apropriado das ferramentas da qualidade 

sobre a natureza do problema e a capacidade de resposta são aspetos chave para uma resolução de 

problemas bem-sucedida (Sousa et al., 2018). 

 

3.1.3.1 Fluxograma 

 

O fluxograma é uma representação gráfica que mostra todos os passos de um processo ou as tarefas 

de uma atividade e a sequência em que elas ocorrem, sob a forma sequencial e de modo analítico. 

Esta ferramenta destina-se a ilustrar as várias etapas de um processo, ordenadas sequencialmente e 

permite uma padronização na representação dos métodos e os procedimentos administrativos, como 

também facilita a leitura e entendimento das ações envolvidas. Para além disso, os colaboradores que 

os utilizam passam a ter um melhor conhecimento dos processos que decorrem na organização, 

facilitam a identificação de possíveis causas e origens para determinados problemas, possibilitam a 
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identificação de atividades que não acrescentam valor, conduzindo à melhoria contínua do processo 

em causa. 

Podem ser utilizados em diversos contextos como processos industriais de fabrico, funcionamento 

de sistemas, procedimentos operativos e processos administrativos. 

A Figura 3.1 apresenta as etapas a percorrer para a sua construção, onde nela são utilizados símbolos 

facilmente reconhecíveis e com um determinado significado, para representar as várias etapas de um 

processo. 

 

 

Figura 3.1 - Etapas para a utilização do Fluxograma 

 

3.1.3.2 Histograma 

 

Um histograma é uma representação gráfica utilizado para representar a variação de um conjunto de 

dados. Tem como objetivo identificar rapidamente os padrões de variabilidade inerentes a um dado 

processo com o intuito de especular sobre as possíveis causas determinantes em função da forma da 

sua distribuição, uma vez que esta ferramenta sumaria todos os dados, apresentando-os num formato 

onde é possível tirar conclusões. A representação gráfica da dispersão de um processo permite 

conhecer melhor o tipo de distribuição característico dos fenómenos em estudo. A Figura 3.2 

apresenta as etapas a executar para a construção de um Histograma. 

 

 

Figura 3.2 - Etapas para utilização do Histograma 
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3.1.3.3 Diagrama de Pareto  

 

O diagrama de Pareto, criado pelo economista italiano Velfreso Pareto, é um recurso gráfico cujo 

seu objetivo consiste em identificar os problemas, determinar a sua frequência e, consequentemente, 

priorizá-los (Djekic & Tomasevic, 2018). 

Assim, esta ferramenta é composta por um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências por ordem decrescente, de forma a ser possível visualizar e perceber facilmente o grau 

de importância de cada problema bem como os desvios das ocorrências mais frequentes, para que, 

através de estratégias reformuladas, seja possível retificar e solucionar os problemas mais comuns, 

eliminando perdas futuras. Em paralelo, o diagrama mostra-nos ainda uma curva com a percentagem 

acumulada das ocorrências, possibilitando a avaliação do efeito acumulado dos problemas analisados 

(Davis, 2017). 

Baseia-se no princípio de que a maioria das perdas tem poucas causas, ou que poucas causas são 

vitais, sendo a maioria trivial. Este princípio assenta na ideia de que 80% das consequências decorrem 

de 20% das causas, ou seja, as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente 

levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às mais valiosas recompensas 

(Neyestani, 2017). Ou seja, o principal valor desta ferramenta é que ela prioriza 20% das causas que 

mais importam, sem deixar de lado os restantes 80%. 

As etapas para a execução desta ferramenta passam por: recolher os dados; ordenar os dados do mais 

frequente para o menos frequente; definir os eixos e traçar as barras para cada problema observado; 

encontrar os valores acumulados e traçar a linha; por fim interpretar os dados (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 - Etapas para utilização do Diagrama de Pareto 

 

3.1.3.4 Diagrama de Ishikawa 

 

O diagrama de causa efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de 

Ishikawa, é uma representação gráfica que permite a organização das informações de forma a 

possibilitar a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito.  
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Estes diagramas são úteis para a Análise das condições atuais com o objetivo de melhoria do produto 

ou serviço, na utilização mais eficiente dos recursos e na redução dos custos, na eliminação das 

condições que causam produtos ou serviços não conformes e reclamações dos consumidores e 

formação de pessoas para as atividades de tomada de decisão e de ações corretivas (McMahon et al., 

2016). 

Este diagrama é representado por uma figura formada por diferentes linhas e retângulos que servem 

para representar de uma forma organizada as relações entre um efeito observado e as suas possíveis 

causas. A Figura 3.4 apresenta as etapas a realizar para a construção de um Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

Figura 3.4 - Etapas para a utilização do Diagrama de Ishikawa 

 

 

3.1.3.5 Folha de Verificação 

 

A folha de verificação consiste num formulário estruturado que tem como objetivo padronizar e 

facilitar, de forma objetiva, a recolha e Análise de dados de um determinado processo, para além de 

uniformizar a verificação e execução do mesmo (Neyestani, 2017).  

Esta ferramenta permite uma rápida perceção da realidade e uma breve interpretação da situação, o 

que auxilia na redução de erros ou evitar que o mesmo volte a ocorrer. A padronização das 

informações garante maior confiabilidade no processo, sendo, por isso, vista como a base e o 

fundamento para o desempenho ações de melhoria de processos (Soković et al., 2009). 

De acordo com Djekic & Tomasevic (2018), para se fazer o uso da folha de verificação é necessário 

seguir um conjunto de etapas, nomeadamente: identificar com precisão o tipo de dados a serem 

recolhidos; definir a metodologia de recolha de dados, nomeadamente quem irá proceder à sua 

Identificar o 
problema ou o 

objetivo a 
atingir

Colocar o 
problema a 

investigar na 
caixa da 
direita

Formular e 
clarificar todas 
as causas que 
influenciam o 

problema

Verificar se 
foram 

identificadas 
verdadeiras 
causas e não 

apenas sintomas

Reformular as 
causas efeitos, 

de modo a 
garatir que são 

variáveis do 
processo

Apresentar o 
diagrama a outros 

grupos, 
incentivando 

críticas, 
complementos e 

revisões

Rever cada ramo 
do diagrama, 

verificando se casa 
causa pode ser 
decomposta em 

sub-causas

Colocar as variáveis 
no diagrama, de 

acordo com os grupos 
que foram atribuídas

Organizar as 
variáveis em 
grupos que as 

relacionem entre si



23 
 

recolha, como deverá ser feita, e onde e quando é que os dados serão recolhidos; definir um período 

para recolher os mesmos; projetar um formulário simples e de fácil compreensão para se fazer o 

Registo e por fim realizar a recolha de dados (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5 - Etapas para a utilização da folha de verificação 

 

3.1.3.6 Diagrama de dispersão 

 

O Diagrama de Dispersão é uma ferramenta que permite visualizar graficamente a relação entre duas 

variáveis quantitativas, sendo, por isso, uma ferramenta ideal para profissionais que lidam com a 

garantia da Qualidade e que tentam identificar relações de causa e efeito. Os atributos a analisar são 

referenciados nos eixos x e y e cada ponto representa um ponto de interseção comum. Quando estes 

são unidos destacam uma relação entre as duas variáveis. Quanto mais forte for a correlação no seu 

diagrama, mais forte será a relação entre as variáveis. 

Os diagramas de dispersão podem ser úteis como uma ferramenta de controlo de Qualidade quando 

utilizados para definir relações entre defeitos de Qualidade e possíveis causas. Após ser estabelecida 

a relação entre um defeito e sua causa, implementam-se as soluções focadas em atingir melhores 

resultados (Neyestani, 2017). 

 

3.1.3.7 Cartas de controlo 

 

As Cartas de Controlo são ferramentas utilizadas no controlo de processos e fornecem informação 

relativamente à necessidade de serem tomadas ações corretivas avaliando, assim, de forma contínua 

o desempenho de um processo produtivo. 

Esta ferramenta apresenta uma linha central que representa uma média, bem como uma linha superior 

e inferior para representar os limites de controlo superior e inferior com base em dados históricos. 

Enquanto a variação do processo estiver contida nestes limites (superior ou inferior de controlo), não 

é necessário desencadear qualquer ação, caso contrário é necessário atuar, através de ações 
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corretivas, devendo-se eliminar as causas que deram origem aos ponto fora dos limites (Neyestani, 

2017). 

 

3.1.4 Gestão de Reclamações e satisfação dos clientes 

 

Atualmente, as empresas encontram-se num ambiente cada vez mais competitivo, no qual a 

satisfação e a fidelização dos clientes são fatores vitais para o sucesso de qualquer organização. 

Quando a prestação do serviço ou produto não corresponde às expectativas do consumidor, uma das 

formas mais diretas e significativas para expressar a sua insatisfação é através da reclamação. Em 

contrapartida, o ato de reclamar é visto como um inestimável mecanismo de feedback, na medida em 

que é uma forma dos consumidores transmitirem às empresas que há espaço para melhorias, 

permitindo-lhes, rapidamente e quase sem custos, alterar a sua oferta de produtos ou serviços, afinar 

o seu foco de mercado, de forma a ir de encontro às necessidades dos consumidores. Assim sendo, 

os clientes que efetuem reclamações estão a proporcionar a uma organização a oportunidade de 

resolver determinadas avarias operacionais, de aprender com situações negativas e 

consequentemente de restabelecer a sua satisfação e confiança (Filip, 2013). 

Neste sentido, as reclamações devem ser vistas como um indicador de avaliação do desempenho 

organizacional, que sinalizam problemas ou falhas de processos internos que precisam de uma 

recuperação rápida, a fim de evitar a migração de clientes rentáveis.  Além disso, as organizações 

devem-se aperceber de que a consequência de perder clientes desencadeia não só diminuição dos 

lucros, mas também a propagação negativa da palavra, denegrindo a imagem da empresa (Cook, 

2012).  

Com base neste fundamento, destaca-se a importância em atingir a satisfação dos consumidores 

através do cumprimento das suas expectativas. Assim, surge a gestão de reclamações a qual é tida 

como uma área delicada, que exige algum autocontrolo. A gestão de reclamações é o processo de 

disseminação de informações que visa identificar e corrigir várias causas de insatisfação do cliente. 

De acordo com Filip (2013), as reclamações são vistas como estratégias usadas pelas empresas para 

resolverem e aprenderem com os erros anteriores, a fim de restaurar a confiança do cliente para com 

a empresa. As informações recolhidas das reclamações de clientes são de grande importância para a 

Qualidade do processo de gestão, uma vez que podem ser usadas para corrigir e aprender face aos 

pontos fracos da Qualidade do produto. 

É importante salientar que a gestão de reclamações acaba por se revelar um fenómeno com vantagens 

mútuas, tanto para a organização como para o cliente. Para as empresas, uma vez que constitui uma 



25 
 

excelente ferramenta de recolha de informação de valor económico relativamente ao seu negócio, 

nomeadamente a identificação das fragilidades do produto, do atendimento ao cliente, ainda que 

avaliadas subjetivamente. Para o cliente, na medida em que se apresenta como um instrumento eficaz 

para obter a reparação efetiva e psicológica de algo a que se julga com direito (Fidalgo, 2012). 

Em síntese, compreender os potenciais motivos que levam os clientes a reclamar perante situações 

negativas, pode representar uma oportunidade de aprendizagem importante para as empresas, 

permitindo-lhes diferenciar qualitativamente os produtos e investir na fidelização dos clientes. 

 

 

3.2 Gestão de Processos de Negócios 

 

A Gestão de processos é uma abordagem que une gestão de negócios e tecnologia da informação, 

através de métodos, técnicas e software para otimizar os resultados de uma organização, definindo, 

visualizando, controlando, e melhorando os processos operacionais, e consequentemente, a 

produtividade e a lucratividade da empresa (Cho & Lee, 2011). 

Geralmente, as organizações trabalham nos seus modelos de processos segundo uma forma vertical, 

através de uma hierarquização sequencial dos mesmos, desde um macroprocesso a outras etapas ou 

subprocessos. Estes processos, constituídos por um determinado fluxo de trabalho, permitem à 

organização compreender melhor as atividades de um processo através de uma visão sistémica das 

atividades a realizar segundo uma abordagem horizontal.  

A automatização de processos de negócio utilizando um fluxo de trabalho, tradicionalmente, 

contribuiu para a implementação de um processo automatizado, isto é, processos estruturados 

segundo diferentes notações de modelagem de processos como fluxogramas, linguagem UML, Value 

Stream Mapping. Mas, mais do que isso, surge a um nível mais avançado o Business Process 

Modeling (BPM), apelando à melhoria contínua dos processos de negócio (Khairuzzaman, 2016). 

Esta dinâmica leva às empresas a procurar soluções de integração dos seus processos recorrendo ao 

uso intensivo de tecnologia da informação, de modo a promover maior flexibilidade e agilidade nas 

suas operações, seguindo um ciclo de melhoria dos mesmos (Nadarajah & Kadir, 2014) 
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3.2.1 Business Process Modeling (BPM) 

 

O Business Process Modeling (BPM) é uma disciplina de gestão focada no desenho de processos e 

na melhoria contínua da eficiência, custos e Qualidade das operações que constituem os processos 

recorrendo, entre outras coisas, aos recursos das Tecnologias de Informação (TI) (Stravinskiene & 

Serafinas, 2020). 

De acordo com Schmiedel (2020) , o BPM é uma metodologia cujo seu objetivo é aumentar a 

eficiência e a eficácia dos processos organizacionais através da melhoria e inovação. Para além disso, 

a ferramenta BPM permite um maior controlo sobre os processos e uma melhor capacidade de 

resposta a situações inesperadas com o objetivo de adquirir vantagem competitiva para a empresa 

perante os seus concorrentes, priorizando a estruturação de um fluxo de trabalho end-to-end com 

ênfase no cliente. 

Complementarmente, na sua definição está patente que as atividades de um processo são inter-

relacionadas e que trabalham juntas para criar um produto final. O propósito fundamental do BPM é 

fazer com que a organização possa visualizar o seu trabalho como um conjunto de processos 

(Khairuzzaman, 2016). 

Cada organização possui os seus processos, no entanto a gestão de processos de negócios não é 

trivial. A modelagem e representação de processos de negócios contribuem para a melhoria contínua, 

com ênfase em processos complexos e intensivos em conhecimento (T. Silva & Goncalves, 2016). 

Ao longo dos últimos anos, seja por razões estratégicas ou operacionais, as empresas têm vindo a 

investir na implementação desta ferramenta de gestão com o objetivo de alcançar aumentos de 

produtividade, redução de custos e melhor desempenho perante os seus concorrentes (Stravinskiene 

& Serafinas, 2020). 

Esta ferramenta, além de permitir a realização de potenciais de otimização, também promove a 

inovação e a criatividade do processo. O BPM fornece uma visão geral dos recursos e competências 

organizacionais e os atribui a tarefas e atividades dentro dos processos de criação de valor da empresa 

(Fischer et al., 2020) 

 

 

3.2.2 Ciclo de vida do BPM 

 

A ferramenta BPM implica um "compromisso organizacional permanente e contínuo para gerir os 

processos da organização". Este compromisso contínuo e permanente traduz-se num modelo de ciclo 
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de vida com etapas bem definidas, que devem orientar as empresas em suas ações, ser estruturado 

para permitir uma compreensão holística em vez de iniciativas isoladas para melhorar os processos 

(Khairuzzaman, 2016). 

O ciclo de vida de BPM proposto pela ABPMP, apresentado na Figura 3.6,  e está dividido em seis 

etapas (Khairuzzaman, 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Representação adaptada do ciclo de BPM segundo ABPMP 

 

 

Etapa 1: Planeamento e alinhamento estratégico 

A fase do planeamento dedica-se a elaborar a estratégia, onde se define a relação entre a organização 

e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a definição de 

estratégias alternativas. Consiste em saber o que deve ser executado e de que maneira se deve 

executar, prevendo o futuro da empresa, a longo prazo. 
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Etapa 2: Análise do processo 

A fase de Análise do ciclo de vida BPM dedica-se a entender de forma detalhada a situação atual do 

processo de negócio, também conhecido como modelo “As-Is”. 

Esta fase procura fazer o levantamento de todas as informações necessárias e documentações 

disponíveis para uma melhor perceção do estado atual do processo e da maneira que cumpre os seus 

objetivos. Nesta Análise é fundamental identificar as atividades de valor acrescentado e as de valor 

não-acrescentado e, consequentemente propor ações de melhoria que eliminem as últimas. 

 

Etapa 3 – (Re)Desenhar o processo 

O (re)desenho tem como objetivo criar modelos da situação futura do processo, seja um novo 

processo ou um processo melhorado. Este modelo, intitulado To-Be, é uma projeção concebida, a 

partir do modelo “AS-IS”, onde ocorreu a incorporação de melhorias e/ou existiu alguma mudança 

do foco inicial no que toca ao cliente, ao ambiente externo, aos participantes do processo, ao objetivo 

ou ao comportamento do processo, no que diz respeito à forma como o processo é executado. 

Os problemas identificados durante a análise devem ser considerados num novo desenho, de forma 

a serem eliminados. Tudo deve ser analisado e revisto como oportunidade para reduzir 

esforço, melhorar qualidade, eliminar problemas, aumentar produtividade, eliminar desperdícios e 

defeitos, tornando o processo mais econômico, eficiente e otimizado. 

 

Etapa 4 – Implementar o processo 

A fase de implantação do ciclo de vida BPM remete para a publicação e execução dos processos que 

foram identificados, mapeados e redesenhados na fase anterior. Esta fase envolve formação, 

avaliação de desempenho, avaliação do alinhamento estratégico e Análise de risco e monitorização. 

É nesta fase que deve ser aprovada toda a documentação construída a priori. 

 

Etapa 5 – Monitorizar o processo 

A fase de monitorizar o processo, tal como o seu nome indica, tem como finalidade monitorizar e 

medir o desempenho dos indicadores aplicados nos novos processos, avaliar os resultados e seu 

alinhamento com as metas e objetivos da organização, baseando-se em quatro dimensões 

fundamentais: tempo, custo, capacidade e Qualidade. 
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Etapa 6 – Refinar o processo 

A última fase tem como objetivo analisar os resultados obtidos na fase da monitorização do processo, 

comparar com as metas estabelecidas e garantir que o processo de negócio esteja alinhado e 

otimizado para atender a orientação estratégica da organização definido na fase do planeamento. 

Neste contexto, processos otimizados são aqueles que consistentemente atingem os objetivos 

predefinidos em termos de eficiência e eficácia.  

 

Em jeito de conclusão, o BPM não trata de programas e projetos, mas sim das oportunidades de 

negócio que permite compreender a visão dos processos a desenvolver por cada gestor e colaborador 

numa organização. Isso implica um comprometimento permanente e contínuo da organização para a 

gestão dos processos. 

 

 

3.2.3 Business Process Model and Notation (BPMN) 

 

Atualmente, das várias notações existentes para modelar processos, o Business Process Model and 

Notation (BPMN 2.0) é considerada a notação mais completa e poderosa existente no mercado para 

mapeamento de processos, devido à sua versatilidade e capacidade de representar os processos dentro 

das várias finalidades (Geiger et al., 2018). 

A modelação de processos de negócios através da notação BPMN 2.0 permite desenvolver modelos 

através de um mecanismo simples e, ao mesmo tempo, capaz de lidar com toda a complexidade 

inerente aos processos de negócio (Koszela, 2016). 

Para além dos eventos de “início” e “fim”, esta marca contém uma enorme variedade de elementos 

básicos, o que reforça a sua mutabilidade. Um outro aspeto importante é envolver várias organizações 

partilhando informação numa cooperação destinada a alcançar objetivos comuns  (Dumas et al., 

2018) 

Os processos do negócio podem apresentar alguma complexidade para que se consigam alguns 

modelos simples, o que pode colocar algumas limitações ao BPMN. 

A maioria das decisões tomadas não são, no entanto, completamente previsíveis, ou seja que possam 

ser representadas com simples pontos de decisão pré-definidos. 

 



30 
 

3.3 Lean Manufacturing 

 

Nos dias de hoje, o crescimento económico atual, a alta competição, a constante mudança económica 

ambiental e os recursos escassos são vistos como um grande desafio para os Gestores. Nestas 

condições, as empresas devem conter um nível de Qualidade desejado, ser eficientes em termos de 

tempo e evitar o desperdício, uma vez que o seu principal objetivo é oferecer excelência industrial. 

Neste sentido, as organizações procuram entregar ao cliente produtos com qualidade, na quantidade 

desejada, dentro do prazo e manter os custos de produção os mais baixos possíveis (Veres (Harea) et 

al., 2018). 

 

O Lean Manufacturing é um método de simplificação empresarial cuja sua função consiste não só 

em eliminar desperdícios, ou seja, tudo aquilo que não acrescenta valor ao processo ou produto final, 

mas também tornar os processos mais eficientes, assentando na ideia de melhorar a qualidade a um 

menor custo possível, gerando, consequentemente, a maximização do valor do cliente e aumento do 

lucro (D’Antonio et al., 2017).  

 

Esta metodologia derivou do conceito Toyota Production System (TPS), sistema este fundado por 

uma empresa automotiva japonesa, e atualmente é adotada pelos diversos países em todo o mundo 

devido às suas vantagens comprovadas na melhoria da qualidade, na redução de custos, na 

flexibilidade e na capacidade de resposta rápida. Deste modo, esta é uma abordagem de produção 

que acarreta regalias às organizações, tornando-as mais competitivas e mais produtivas, distinguindo-

se, assim, dos seus concorrentes (Palange & Dhatrak, 2021).  

 

Até aos dias de hoje, o caminho para iniciar uma jornada Lean numa organização engloba um 

conjunto de requisitos que seguem uma sequência nomeadamente: envolvimento humano, o 

Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), os 5S´s e a gestão visual. Os resultados obtidos com a sua 

implementação em diferentes contextos, confirmam que este é um caminho eficiente, sendo um dos 

principais requisitos o envolvimento humano. Em contrapartida, a má compreensão do conhecimento 

básico, a falta de uma implementação adequada das estratégias, bem como mentalidades erradas, 

podem originar um fracasso e uma má aplicação da implementação da filosofia Lean (Mascarenhas 

et al., 2019). 

 

As ferramentas do Lean Manufacturing foram desenvolvidas para maximizar a utilização da 

capacidade, reduzir tempos de ciclo, lead times e stocks, aumentar o serviço ao cliente e a perceção 

de valor para a empresa. A correta implementação de qualquer uma das ferramentas, a veracidade 
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dos dados recolhidos, o envolvimento das pessoas que contenham uma mentalidade positiva, levam 

à aceitação da mudança do método de trabalho ou cultura para um ambiente de trabalho melhor, 

sendo vistas por isso como ferramentas eficazes (Palange & Dhatrak, 2021). 

 

 

3.3.1 Princípios do Lean Manufacturing 

 

A filosofia Lean presta auxílio na gestão de uma organização visando reduzir o desperdício nas 

organizações, melhorando a eficiência dos seus processos, de forma a ter um fluxo contínuo e sem 

interrupções. Segundo Womack et al. (1996) existe cinco princípios que procuram a satisfação total 

do cliente, visto que é o cliente que perceciona se o produto recebido superou as suas expectativas. 

Estes princípios foram colocados numa sequência, servindo de guia para a implementação do Lean 

nas organizações, e são nomeadamente (referido por Ribeiro et al., 2020): 

 

▪ Valor - Representa as características visíveis de um produto aos olhos do cliente. Quanto 

maior o valor percecionado pelo cliente, maior será o nível de satisfação e, 

consequentemente, a fidelização do mesmo. Cabe às empresas perceber as necessidades do 

cliente, procurar satisfazê-las e atribuir um preço que mantenha a empresa no negócio, de 

forma a aumentar o seu lucro, reduzindo os custos e melhorando a qualidade. 

 

▪ Cadeia de Valor - Consiste em analisar todas as atividades desde o planeamento até à 

comercialização do produto / serviço. As atividades são identificadas segundo três critérios: 

aquelas que agregam valor ao produto, aquelas que não geram valor mas são importantes 

para a manutenção dos processos e da qualidade e aquelas que não agregam qualquer valor, 

e por isso devem ser eliminadas de imediato. Desta forma, otimiza-se o processo, reduzindo 

o desperdício e entregando o mesmo valor ao cliente a um menor custo para a empresa. 

 

▪ Fluxo – Uma vez que o valor tenha sido especificado com exatidão, a preocupação que se 

segue prende-se em estabelecer um fluxo contínuo que percorra toda a cadeia de valor, sem 

qualquer constrangimento/interrupção. Por sua vez, estes constrangimentos detetados devem 

ser reduzidos ou eliminados de modo a reduzir o lead time. O facto de se ter a capacidade de 

desenvolver, de se produzir e distribuir rapidamente, oferece à empresa capacidade de 

atender à necessidade dos clientes quase que instantaneamente. 
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▪ Sistema “Pull” – Ao usar este sistema, a empresa só produz com base na procura real do 

consumidor. Neste princípio é aplicado o conceito JIT (Just-in-Time), produzindo-se nas 

quantidades certas, no momento que o cliente pretende, reduzindo, assim, o excesso de 

produção, a redução de stocks e a mão de obra desnecessária. Com este princípio as empresas 

deixam de empurrar os produtos para o consumidor, passando o consumidor a “puxar” a 

produção; reduzindo desperdícios e procurando aumentar o Valor do produto. 

 

▪  Perfeição – Este princípio procura a melhoria contínua. Transmite a convicção de que há 

sempre espaço para melhorar o estado atual, em todos os níveis da organização. É a procura 

constante da melhor forma de criar valor para com o cliente. 

 

 

Embora estes cinco princípios sejam considerados fundamentais, alguns autores defendem que 

possuem algumas falhas por se basearem apenas na cadeia de valor e não darem a devida importância 

à criação de valor. Tendo em vista a correção dessa falha, a comunidade do Lean Thinking propôs a 

adição dos princípios “Conheça os Stakeholders” e “Inovar sempre” (Ribeiro et al., 2020). 

 

O Lean Manufacturing baseia-se na identificação e eliminação das atividades que não acrescentam 

valor ao processo. Com base neste pressuposto, pode-se avançar para as várias ferramentas Lean. 

Estas técnicas visam a eliminação de desperdícios e promover a melhoria nas mais diversas áreas. 

Contudo deve-se inicialmente compreender o que é definido como desperdício para a indústria. É 

este o foco da próxima secção. 

 

 

3.3.1.1 Os 7 desperdícios do Lean Manufacturing 

 

Na abordagem Lean, o termo desperdício é qualquer atividade que consome recursos, mas não traz 

qualquer valor para o consumidor final. A eliminação de atividades de desperdício é crucial para o 

sucesso empresarial, na medida em que através dela é possível identificar oportunidades 

significativas para melhorar o desempenho geral, tornando o conjunto de processos o mais eficiente 

possível. A eficiência é a capacidade de atingir o desempenho máximo, utilizando a menor 

quantidade de entradas possível para obter uma maior saída. Desta forma, para minimizar os inputs, 

todos os desperdícios devem ser eliminados, permitindo desta forma, a redução de custos e a 

disposição de negócio mais rápido e flexível no mercado. Em termos de eficiência de produção, 

existem sete tipos de resíduos ( referido por Ghobadian et al., 2020), conforme mostra a Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Os 7 desperdícios do Lean Manufacturing 

 

 

 

 

 

 

Desperdícios Definição Ampla - Jasti e Kodali (2015) 

 

Defeitos 

Produzir produtos defeituosos não acrescenta valor e, quanto mais tarde 

for detetado esse defeito, mais custos isto significa para a empresa.  É 

melhor prevenir os defeitos do que tentar detetá-los. Qualquer tipo de 

retrabalho ou reparos, bem como restos é considerado resíduo. 

 

Inventário 

desnecessário 

Os excessos de matéria-prima, de produtos acabados não adicionam 

qualquer tipo de valor, representando um custo para a empresa. O 

excesso de stock para além de não criar valor vai ocupar uma área 

importante nas organizações ficando estas com os armazéns 

sobrelotados. 

 

Espera 

Remete para todo o tempo em que os produtos se encontram prontos a 

serem transformados, mas que ficam à espera dos recursos. As esperas 

poderão ocorrer devido à falta de matéria-prima, avarias nas máquinas, 

ou mesmo pelo processo que a máquina está a executar, permanecendo 

o operador à espera que esta termine.  

 

Sobreprodução 

Ocorre quando é feita uma produção em quantidades superiores às 

encomendadas pelo cliente, mesmo quando a ordem de fabrico já se 

encontra fechada. 

 

Movimentação 

desnecessária 

Refere-se aos movimentos realizados desnecessariamente pelos 

operadores. Estas movimentações por vezes derivam de layout’s mal 

estruturados. Os movimentos que não criam valor são desperdício. 

 

Sobreprocessamento 

Excessivo 

Etapas que são desnecessárias para produzir produtos, por exemplo, 

devido à incorreta utilização das ferramentas e dos equipamentos ou 

então devido à falta de informação de produção. 
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3.3.2 Implementação do Lean Manufacturing: benefícios e desafios 

 

A Tabela 3.4 apresenta alguns exemplos práticos de aplicação do Lean e os seus consequentes 

benefícios e desafios:  

 

Tabela 3.4 - Casos de aplicação do Lean - Benefícios e Desafios 

Casos de aplicação Lean - Benefícios Desafios Refe-

rências 

Através do estudo realizado por Antonio et al (2017), na 

empresa Bosh Security Systems, conclui-se que quando é 

necessário redesenhar o layout de uma linha de produção de 

lotes de baixo volume, a melhor forma de enfrentar essa 

atividade é imaginar uma possível reengenharia do processo 

com o objetivo de reduzir desperdícios, de acordo com os 

princípios do Lean Manufacturing. Neste sentido, a 

qualidade da linha de montagem de eletrônicos foi 

aprimorada em termos de balanceamento de linha, Eficácia 

geral da mão de obra, produtividade e eliminação de 

desperdícios. Esta pesquisa mostra que há muitos 

desperdícios que podem ser eliminados com ferramentas 

Lean simples. 

 

- Aspetos como a 

maturidade do 

sistema tem 

influência direta na 

implementação das 

práticas Lean. 

 

 

 (Correia 

et al., 

2018) 

Ribeiro et al., (2020) verificaram que a implementação de 

metodologias e ferramentas Lean, traduziram-se em 

resultados positivos e promoveram a melhoria contínua a 

médio prazo, levando ao aumento da eficiência dos 

processos operacionais da produção de grades e tampas de 

rodas para veículos. As ferramentas implementadas 

permitiram um ambiente mais limpo e organizado; a 

facilitação da perceção da execução das tarefas de acordo 

com as instruções; a redução de tempos e do número de 

transportes, levando ao aumento do índice de rendimento 

dos processos. 

-A implementação 

do lean representa 

uma mudança 

cultural na 

organização e que 

as empresas nem 

sempre estão 

preparadas; 

-Resistência à 

mudança. 

 

 

(Ribeiro 

et al., 

2020) 

(Tabela 3.4 continua na página seguinte) 
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(continuação da Tabela 3.4) 

 

Casos de aplicação Lean - Benefícios Desafios Refe-

rências 

 

Julia et al., 2014 apresentam uma sugestão para uma 

implementação bem-sucedida do planeamento e construção 

do estado atual do VSM. O estudo identificou oportunidades 

futuras para implementação de VSM, especialmente no que 

diz respeito ao aumento da produtividade e confiabilidade 

desta ferramenta do Lean Manufacturing. 

- Falta de tempo 

disponível para 

compreender as 

ferramentas e 

metodologias lean; 

- Falta de 

treinamento dos 

colaboradores; 

- Rotatividade de 

pessoal; 

 
 

 

 

(Julia et 

al., 2014) 

Rose et al. 2016 realizaram um estudo a um conjunto de seis 

Pequenas e Médias Empresas (PME´s), que consistiu em 

explorar a preparação inicial e contínua de atividades de 

desenvolvimento para a implementação do Lean 

Manufacturing. Neste sentido, concluíram que esta 

metodologia trouxe benefícios comuns em todas as empresas 

em estudo nomeadamente: a redução de stock, a redução do 

lead time, o aumento da produtividade e a entrega no prazo 

estipulado, garantindo que todos os resíduos sejam 

eliminados em conformidade. Por outro lado, os autores 

também chegaram à conclusão de que o objetivo principal da 

implementação do LM é eliminar resíduos através da 

educação de pessoas e melhoria no sistema baseado nas 

melhores práticas. 

-Elevada 

rotatividade de 

colaboradores; 

-Falta de 

conhecimento da 

filosofia Lean 

Manufacturing; 

-Falta de 

envolvimento dos 

colaboradores; 

-Cultura 

organizacional; 

- Falta de 

comprometimento 

dos colaboradores; 

 

 

 

 

 

(Rose et 

al., 2016) 
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3.3.3 Técnicas e Ferramentas 

 

Para se implementar o Lean Manufacturing é necessário que as organizações ponham em prática as 

diversas técnicas e ferramentas que suportam esta filosofia, procurando serem capazes de as aplicar 

de forma eficaz (Hao et al., 2021). Neste contexto, esta secção apresenta algumas das principais 

técnicas e ferramentas se podem usar para suportar a implementação do Lean nas empresas.  

 

 

3.3.3.1 Ferramenta 5W2H  

 

A ferramenta 5W2H, criada por profissionais da indústria automobilística do Japão, surgiu com o 

intuito de auxiliar a metodologia PDCA, aquando da sua utilização, mais precisamente na etapa do 

planeamento (Grosbelli, 2014). 

Esta ferramenta consiste num conjunto de perguntas direcionadas a um determinado processo ou 

unidade de produção e permite identificar as rotinas mais importantes, detetando os seus problemas 

e apontando soluções (Lisbôa & Godoy, 2012). 

Na perspetiva de Silva et al. (2013), esta é uma ferramenta útil que permite determinar atividades 

que precisam ser mudadas com o máximo de clareza, não deixando dúvidas por parte dos 

colaboradores. 

A importância da utilização desta ferramenta está na clareza, objetividade e orientação à ação que 

esta transmite, para resolver um problema de forma simples e interativa. Permite visualizar 

facilmente os pontos que devem ser melhorados e atualizados, com o conhecimento dos 

colaboradores sobre o processo (Bragança & Costa, 2015).   

De acordo com Nkagawa (2014) , a ferramenta 5W2H é composta por sete campos em que devem 

constar as informações contidas na Tabela 3.5. 

Facilmente é visível que as respostas a estas questões, apresentadas na Tabela, estão interligadas e 

após completado o formulário, surge um plano de ação detalhado, de fácil compreensão e 

visualização, que define as ações tomadas, de que maneira serão realizadas e quais os responsáveis 

pela execução de tais atividades (A. Silva et al., 2013).  
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Tabela 3.5 - Ferramenta 5W2H 

 

 

5W 

What (O quê?) Ação ou atividade que deve ser executada ou o 

problema/desafio que deve ser solucionado. 

Why (Porquê) Justificativa dos motivos e objetivos daquilo que será 

executado ou solucionado  

Who (Quem?) Definição de quem será (serão) o(s) responsável(eis) pela 

execução do que foi planeado. 

Where (Onde?) Informação sobre onde cada um dos procedimentos será 

executado. 

When (When?) Cronograma sobre quando ocorrerão os procedimentos. 

 

2H 

How (Como?) Explicação sobre como serão executados os procedimentos 

para atingir os objetivos pré-estabelecidos. 

How Much Quanto?) Limitação de quanto custará cada procedimento e o custo 

total do que será feito. 

 

 

3.3.3.2 5 Porquês 

 

Os 5 porquês é uma ferramenta de análise simples e que permite a identificação da causa-raiz de um 

problema bem como identificar a relação entre as diferentes causas raízes. Começa-se por anotar o 

problema específico que se está a tentar resolver e em seguida, questiona-se o porquê de o problema 

acontecer. O objetivo das questões é então determinar a causa-raiz do problema (Correia et al., 2018). 

 

3.3.3.3 Brainstorming  

 

Brainstorming é um termo da língua inglesa e pode ser traduzido como “Tempestade de ideias”. 

Consiste numa técnica ou dinâmica, individual ou em grupo, que procura encontrar soluções para 

um determinado problema, através da compilação de uma lista de ideias geradas pelo contributo 

espontâneo dos participantes que devem ter liberdade para expor as suas sugestões e debater sobre 

as contribuições dos restantes participantes. Segundo Mcmahon et al., (2016), sugerem que esta 

ferramenta é melhor conseguida em grupos heterogéneos, na medida em que participantes com 
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diferentes pontos de vista podem trazer mais contributos, sobretudo quando o objetivo da reunião é 

a resolução de um problema. 

O Brainstorming, é muitas vezes, utilizado como a primeira etapa de um processo de resolução de 

problemas e propõe quatro pressupostos nomeadamente: 

▪ Todas as avaliações e ideias críticas são proibidas; 

▪ Ideias selvagens e incomuns são incentivadas; 

▪ O objetivo é a quantidade e não a qualidade das ideias; 

▪ São procuradas novas combinações entre ideias. 

 

Benefícios do Brainstorming 

 

De acordo com Mcmahon et al (2016), a realização de reuniões de brainstorming entre colaboradores 

de uma organização pode trazer vários benefícios, nomeadamente:  

▪ Contribui para desenvolver competências de trabalho em equipa; 

▪ A realização de uma sessão de brainstorming é simples, rápida e exige poucos recursos; 

▪ Podem ser abordados inúmeros temas, de variadas áreas do conhecimento com esta técnica;  

▪ O brainstorming favorece a ativação dos conhecimentos prévios dos participantes;  

▪ Estimula a participação de todos os colaboradores de uma organização desenvolvendo a 

espontaneidade, a autoconfiança e a criatividade;  

▪ A exposição das ideias de um participante aos restantes estimula associações que podem 

levar à geração de ideias adicionais e/ou complementares por um outro participante. A 

produtividade de um brainstormer afeta positivamente os demais; 

▪ Estimula a geração e o desenvolvimento de ideias para a resolução de problemas. 

 

Esta, é uma ferramenta que possibilita otimizar o uso dos recursos dentro de uma empresa, 

permitindo que um mesmo problema seja abordado sob diversas perspetivas. Assim, um 

brainstorming bem feito traduz-se na aquisição de vantagens na maior aceitação e Eficácia do 

planeamento, uma vez que ali estão contidas ideias que foram sugeridas e apreciadas por toda a 

equipa. Para além disso, proporciona ganhos em relacionamentos com os colaboradores, que ao se 

sentirem valorizados e incentivados, passam a aplicar mais esta ferramenta nas suas tarefas, 

aumentado assim a produtividade e garantido a qualidade nos produtos e/ou processos. 
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3.3.3.4 Matriz GUT 

 

A Matriz GUT foi desenvolvida por Kepner e Tregoe, especialistas na solução de questões 

organizacionais, cuja sua finalidade consiste em priorizar os problemas, de forma racional, 

considerando os critérios de Gravidade, Urgência e Tendência (Cleginaldo Pereira de Carvalho & 

Caroline Ferreira de Castro, 2020). 

Na mesma linha de pensamento, esta é uma metodologia que qualifica problemas e 

consequentemente define prioridades, bem como, as estratégias a serem adotadas no sentido das 

ações a serem implementadas (Federal & Catarina, 2017) e assenta em três parâmetros, 

designadamente: 

 

▪ Gravidade: avalia o grau de impacto que a ocorrência pode causar para o reclamante ou 

para a reputação da empresa; 

▪ Urgência: avalia prazo ou tempo disponível necessário para a resolução do problema 

(Quanto mais urgente for, menor será o tempo disponível para trabalhar no problema); 

▪ Tendência: avalia o quanto o problema tende a agravar-se ou diminuir com as ações 

corretivas implementadas pela equipa de gestão, ou seja, representa o potencial crescimento 

do problema. 

 

Cada problema apontado é cotado de 1 a 5 em cada um dos parâmetros: gravidade, urgência e 

tendência. De seguida, os pontos da escala GUT atribuídos a cada um dos problemas são 

multiplicados, dando origem a um valor resultante para cada problema. O resultado desta matriz 

(GxUxT) indica a posição de cada processo no eixo relacionado ao impacto no negócio, ou seja, qual 

o efeito que cada processo tem perante a organização e a repercussão que ele pode causar por não 

oferecer resultados eficientes e eficazes.  

A Tabela 3.6 apresenta as pontuações adotadas para compor a matriz de priorização do método GUT. 

Depois de realizados os cálculos deve-se criar um ranking dos questionamentos, de forma que o de 

maior valor será classificado em primeiro lugar na lista de prioridades a serem sanadas. 

Descobertos as prioridades dos problemas para a empresa, segue-se o quarto passo que trata da 

Análise dos problemas prioritários elaborando, o mais rápido possível, planos de ação que visem 

solucionar ou diminuir os problemas enfrentados pela organização. 
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Tabela 3.6 - Priorização das ocorrências - Matriz GUT (adaptado Cleginaldo Pereira de Carvalho & 

Caroline Ferreira de Castro, 2020) 

Gravidade Urgência Tendência 

(G
x

U
x

T
) 

Qual a gravidade dos 

efeitos do problema para 

o cliente? 

 

A ocorrência pode esperar? 

Se não for resolvido hoje, 

o problema vai piorar aos 

poucos ou bruscamente? 

Sem gravidade (1) Pode esperar (1) Não irá mudar (1) 1 

Pouco grave (2) Pouco urgente (2) Irá piorar a longo prazo 

(2) 

8 

Grave (3) Urgente, merece atenção no 

curto prazo (3) 

Irá piorar a médio prazo 

(3) 

27 

Muito grave (4) Muito urgente (4) Irá piorar a curto prazo 

(4) 

64 

Extremamente grave (5) Necessidade de ação imediata 

(5) 

Irá piorar rapidamente (5) 125 

 

 

3.4 Gestão da Mudança organizacional e a sustentabilidade dos processos 

 

Qualquer processo que for sujeito a alterações tem de garantir a sua sustentabilidade, evitando, assim, 

que todo o esforço aplicado até à conclusão das suas alterações seja desperdiçado. 

Depois das alterações feitas ao processo, é necessário passar do modelo para a ação, implementando 

todas as mudanças necessárias que afetem a forma de trabalho. No entanto, é importante destacar 

que mudar um processo é um desafio tendo em consideração que, quando as pessoas estão formatadas 

para trabalhar de uma determinada forma, normalmente são mais resistentes à mudança.  

A “gestão da mudança organizacional” e “automatização dos processos” definem-se, segundo o autor 

(Dumas et al., 2018) em duas fases complementares. A primeira fase é aquela que se preocupa com 

todas as atividades necessárias para a mudança e na forma como os participantes se envolvem no 

trabalho. Para que haja um envolvimento eficaz é importante que estes entendam que mudanças vão 

ser implementadas, quais os seus fundamentos e qual a importância que elas representam para a 

empresa. Para o efeito é necessário estabelecer um plano de ação que contemple os deadlines e os 
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respetivos responsáveis para cada ação. Assim, e com vista a assegurara uma transição com o mínimo 

de problemas é necessário planear a formação dos colaboradores bem como monitorizar todo o 

processo a curto e longo-prazo.   

A segunda fase do processo tem a ver com as Tecnologias de Informação, as quais tem uma relevante 

importância na implementação e/ou atualização dos processos de automatização necessários para o 

apoio dos participantes que colaboram na execução do processo e nas atividades do modelo TO-BE 

(Dumas et al., 2018).  

Uma organização está em constante mudança, pelo que a implementação de um processo de melhoria 

continua tem subjacente uma persistente monitorização e revisão de processos, sendo proativa na sua 

análise de resultados com vista a obter uma padronização de procedimentos que promovam a 

sustentabilidade ao longo prazo.   

É expectável que com as frequentes alterações da realidade económica e do contexto empresarial 

haja alguma instabilidade na mudança. Assim, será de vital importância a implementação de modelos 

padronizados em toda a estrutura da organização para que o sucesso das melhorias sejam sustentáveis 

ao longo do tempo.     

 

3.4.1 Padronização de processos 

 

Para se atingir o objetivo essencial deste estudo, é importante perceber os conceitos e características 

fundamentais para se implementar a padronização de processos. Esta, consiste numa ferramenta 

estratégica que objetiva a eficácia da gestão da rotina nas organizações, as quais devem manter 

documentos de fácil leitura e entendimento. Padronizar significa manter um procedimento e executá-

lo sempre da mesma maneira, de forma a auxiliar a organização a manter a qualidade em todos os 

seus processos. 

Segundo Pinto et al.  (2018), a padronização proporciona uma visão geral da empresa e a 

interdependência entre os departamentos, com vista a melhoria contínua, permitindo uma base de 

avaliação que não seria possível se as tarefas fossem realizadas de forma diferente aquando da sua 

execução. Além disso, o estabelecimento de normas nos processos e procedimentos são 

considerados, por muitos autores, como a chave para a criação de um desempenho consistente. Neste 

contexto, quando um padrão é aprimorado, torna-se a linha de base para melhorias futuras e assim 

sucessivamente. Assim, a melhoria contínua só avança quando o processo se encontra estável. 

Padronizar significa reunir as pessoas envolvidas no processo e discutir os seus procedimentos até 

que se encontre a situação ideal, ou seja, analisar o processo e melhorá-lo de forma a corrigir as suas 
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falhas, para posteriormente introduzir um padrão na organização, formar os colaboradores e 

assegurar que o processo será executado de acordo com o que foi estabelecido, para que a 

padronização seja aplicada corretamente e esteja de acordo com os propósitos da organização. Assim, 

é necessário implementar um sistema de padronização que tenha o propósito de incluir a criação, a 

disseminação e a formação, avaliando a utilização dos padrões e os resultados, ressalvando que se 

deve manter sempre sua atualização (Saggin et al., 2017).  

Na rotina de uma empresa várias pessoas podem executar a mesma tarefa. Porém, o resultado não 

depende da habilidade das pessoas, em que as formas para o alcance dos resultados desejados não 

estejam claramente estabelecidas, ou seja, todas as tarefas a serem executadas devem seguir um 

conjunto de operações definidas, a fim de que que o conhecimento para realizar determinadas tarefas 

não dependa totalmente de determinadas pessoas,  porque muitas vezes essas pessoas afastam-se da 

empresa, por diversos motivos, levando consigo todo o conhecimento sobre o processo e, desta 

forma, a empresa fica dependente dessas pessoas (Misiurek, 2016). 

Uma tarefa padronizada faz com que a produtividade aumente em função do que os colaboradores, 

através da repetição, uma vez que estes conseguem aprender a realizar as suas tarefas de maneira 

mais rápida. Assim uma das vantagens da padronização é o aumento da produtividade, em função de 

que o trabalho é bem definido, pelo que permite um maior controlo das tarefas realizadas, e garante, 

também, a previsibilidade nos resultados.  Para além disso, aumentará o nível de qualidade dos 

produtos e/ou serviços que serão gerados com maior facilidade, em função de todos seguirem um 

mesmo padrão.  

 

Face a este levantamento exaustivo e toda a respetiva síntese da produção científica da área em 

estudo, segue-se o próximo capítulo onde é feito todo o diagnóstico face ao processo adotado 

inicialmente, no que toca à gestão e tratamento de reclamações. 
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4. ESTUDO DE CASO: DIAGNÓSTICO 

 

Ao longo deste capítulo efetua-se um diagnóstico face à situação inicial da organização no que toca 

ao processo em estudo. Numa primeira fase é descrito em detalhe todo o processo da Gestão de 

Reclamações, desde o momento em que é rececionada uma reclamação até à conclusão do tratamento 

da mesma. Numa segunda fase é feita uma análise estatística relativamente às reclamações emitidas 

durante o ano de 2020, com vista a caracterizar o processo quanto à sua dimensão e estado inicial.  

 

4.1 Processo de Gestão de Reclamações  

 

Em primeiro lugar, importar salientar que o processo de Gestão de Reclamações se assume como 

uma tarefa primordial para a imagem qualitativa da organização, devendo os colaboradores 

integrados no tratamento de reclamações, terem como responsabilidade garantir a máxima satisfação 

do cliente em todas as etapas do processo. Para o sucesso deste pilar é crucial que os mesmos 

detenham um conjunto de competências técnicas, designadamente: capacidade de iniciativa e a 

proatividade necessária para uma análise e melhoria contínua com vista a maximizar a eficiência e 

eficácia na resposta às reclamações. Este é um dos princípios que norteia a empresa no sentido de 

estabelecer relações de confiança com os clientes, atender às suas necessidades e expectativas e 

economizar recursos. 

A organização aborda um termo específico para as não-conformidades que são detetadas interna ou 

externamente, designado ACPM (Ações Corretivas, Preventivas e de Melhorias). Assim, uma ACPM 

consiste numa não-conformidade que resulta de um processo que produziu um determinado artigo 

que não está de acordo com o especificado, isto é, que não atende por completo um requisito. Neste 

contexto, o AGIR, contém um workflow denominado ACPM, cuja sua finalidade consiste em 

controlar e tratar produtos não-conformes através de meios de ações, visando eliminar ou mitigar o 

problema identificado.  

A abertura de uma ACPM interna surge sempre que é detetada um desvio num produto acabado antes 

da sua expedição, que podem surgir, por exemplo, no seguimento de testes internos, em amostras 

retiradas para análise ou no seguimento de situação detetadas no controlo da qualidade nas linhas de 

produção. Por outro lado, a deteção de uma não-conformidade pode surgir por parte de um 

distribuidor ou cliente final, tratando-se por este motivo de uma ACPM externa.  

Nota-se que, no tratamento de uma ACPM, quer seja interna ou externa, procede-se do mesmo modo 

e finalidade, sendo que é necessário verificar se as não-conformidades detetadas são corretamente 
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atendidas, de acordo com os sistemas, as políticas e as regras em vigor, de forma a transformar as 

reclamações em oportunidades, garantindo que o produto saia para o mercado com qualidade e, 

consequentemente, assegurar a satisfação total do cliente. 

Toda a gestão de uma reclamação é tratada no Software para gestão de processos de qualidade 

denominado: AGIR. Esta é uma plataforma que permite desenhar, implementar e informatizar os 

processos e documentos da empresa de forma eficiente, simples e intuitiva. Neste âmbito, a 

implementação do processo de controlo sobre as ocorrências de reclamações no AGIR, transformou-

se num estímulo motivacional, causando uma positiva mudança cultural em termos de integração 

entre os colaboradores, na procura pela qualidade na forma preventiva, culminando diretamente na 

redução do índice de ACPM´s reincidentes.  

 

O tratamento de uma ACPM percorre 4 fases até à sua conclusão (Figura 4.1): 

1ª) Em Registo – Fase de Registo;  

2ª) Análise – Fase de Análise; 

3ª) Eficácia – Fase de avaliação de Eficácia; 

4ª) Fechado – Problema Solucionado; 

 

 

Neste sentido, a Figura 4.2 apresenta o mapeamento do processo desde a receção de uma ACPM 

externa, ou seja, uma reclamação proveniente do cliente, até à finalização e conclusão do tratamento 

da mesma, representado através da notação BPMN 2.0.

Figura 4.1 - Fases do tratamento de uma ACPM (AGIR) 
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Figura 4.2 - Representação do processo de Gestão de Reclamações externas (modelo As-Is) 
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1ª) Fase de Registo 

O processo em estudo inicia-se com a receção de uma reclamação pelos Gestores de cliente 

pertencentes ao departamento do Comercial (COM), que procedem ao Registo da mesma a fim de 

transmiti-la ao Gestor da Qualidade. O Anexo I apresenta o layout da fase de Registo da reclamação 

e a Tabela 4.1 descreve detalhadamente as funções dos principais campos/ ícones. 

  

Tabela 4.1 - Principais campos/ícones da fase de Registo 

Campo Descrição 

Registado por Colaborador responsável pelo Registo da ACPM 

 
Tipo de ACPM Campo de seleção destinado ao tipo de ACPM: Não-conformidade 

ou Proposta de alteração 

 
Deteção Campo de seleção destinado à deteção do problema: Internamente; 

Distribuidor; Rede Social/Cliente Final  

 
E-mail Cliente E-mail do cliente 

 
Gestor da ACPM Gestor da Qualidade de produto responsável por gerir a ACPM 

 
Empresa Empresa do Grupo correspondente: Polisport, Polinter, 

Polipromotion, Polisport Molds, Heady Helmets 

 
Grupo de ACPM Produto / Serviço 

 
Área Bicicleta / Moto  

 
Gestor do cliente Nome do Gestor do cliente 

 
Descrição Descrição do Problema reportado pelo cliente 

 
 

Tabela de referências 

Contém os campos: Referência do produto/serviço, Designação, 

Quantidade, nº de encomenda, data de expedição, Tipo de Produto, 

Grupo do artigo, Área Comercial, Estado do Artigo, Notas 

 
  Ícone para anexar ficheiros (fotos do problema, formulários para 

reclamação, e-mails, etc) 

 Ícone de link (ligação a outras ACPM´s que estejam relacionadas, 

pedidos de ensaios laboratoriais, etc) 
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Assim que terminada a fase de Registo, o AGIR gera e envia automaticamente uma notificação, via 

e-mail, para o respetivo Gestor da Qualidade que lhe dará seguimento, na fase de Análise. 

 

2ª) Fase de Análise 

 Nesta fase, a primeira tarefa a executar consiste em verificar a informação contida na fase de Registo, 

e caso não esteja disponível toda a informação necessária para se proceder de forma completa e eficaz 

à análise da reclamação, é necessário solicitar a informação em falta. Para tal, é premente uma troca 

de informação acessória e complementar entre o Gestor da Qualidade e o Gestor de Cliente e por sua 

vez entre este e o próprio cliente, de forma a obter todos os elementos necessários para se proceder 

ao devido tratamento. 

Uma vez toda a informação reunida e fundamentada, o Gestor da Qualidade analisa o problema e 

define quais as ações a tomar para solucionar o mesmo.  

O Anexo II apresenta o layout da fase de Análise e a Tabela 4.2 descreve os respetivos campos e 

ícones principais. 

 

Tabela 4.2 - Principais campos/ícones da fase de Análise 

Campos - Análise Descrição 

Fundamento Campo se seleção composto pelas seguintes opções: 

Aprovado; Pedir mais informações; Rejeitado 

Observações Adição de notas/observações úteis  

Severidade Definição da criticidade da ACPM (Níveis: Menor, Maior, 

Crítica) 

Reincidência Identifica se é reincidente 

Análise por Gestor da Qualidade 

Tipo de desvio  Desvio associado ao produto/Serviço (Consultar Tabelas 

4.4 e 4.5 no ponto 4.2) 

Potenciais Causas Descrição das potenciais causas 

 

(Tabela 4.2 continua na página seguinte) 
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(Continuação da Tabela 4.2) 

Campos - Análise Descrição 

Sumário de ações de 

contenção 

Descrição sumária das ações definidas 

Resp. Fornecedores. 

 

Define se a responsabilidade é do fornecedor 

Fornecedor Indicação do nome do fornecedor 

Dep. Responsabilidade Identifica o departamento responsável  

 

Responsabilidade Dep. 

Nome do diretor de cada departamento conforme o campo 

inserido no “Dep. Responsabilidade” - Campo automático 

 

Tabela Produto 

Não conforme 

Contém os campos: Referência do produto; Designação; 

Novo produto (sim/não); Descrição do desvio; 

Reincidência (sim/não); Severidade (menor, maior, 

crítica); Recolha (sim/não) 

 Ícone de atribuição de ações aos responsáveis para 

execução de determinadas tarefas, localizado na barra do 

cabeçalho 

 

Realça-se que uma ACPM poderá dar origem a mais que uma ação e, para além disso, cada uma 

delas terá sempre que ter um feedback da sua operacionalização. Há diversos tipos de ações que 

podem ser atribuídas aos responsáveis envolvidos. Assim, quando é necessário atribuir alguma ação 

é aberto um formulário, conforme mostra o Anexo III, que contém a descrição da ação, o tipo, o(s) 

responsável(s) pela sua execução, o prazo definido, a data de conclusão da mesma e o seu estado. 

Salienta-se, ainda, que o campo “Tipo de ação”, contém as seguintes opções de seleção:  

 

▪ “Ação de contenção” – para resolver o problema de imediato para evitar danos maiores; 

▪ “Ação Corretiva” – para eliminar a causa de uma não-conformidade e para prevenir a 

reincidência; 

▪ “Ação Preventiva” – para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade e para 

prevenir a ocorrência; 
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▪ “Ação de Melhoria” – para introduzir melhorias ao processo ou ao sistema; 

▪ “Reunião” – com os departamentos envolvidos. 

 

Por sua vez, quando a ação é concluída, o responsável coloca a data de resolução da mesma, altera o 

“Estado” para “100% Concluído”, ficando um campo ativo com o propósito de apresentar o feedback 

da operacionalização e, por fim, clica em guardar. Neste momento, o AGIR gera e envia, 

automaticamente, uma notificação via e-mail para o Gestor da Qualidade que atribuiu a ação, com 

vista a alertá-lo que esta foi realizada. 

Assim que toda a análise e tratamento da ACPM, bem como todas as ações se encontrarem 

concluídas, segue-se a fase de Eficácia, ainda sob a responsabilidade do Gestor da Qualidade. 

 

Fase de Eficácia 

Esta é a etapa onde se verifica e valida a implementação de todas as ações planeadas, bem como a 

eficácia na resolução do problema, de forma a garantir que as ações tomadas foram alcançadas com 

sucesso e que, de certa forma, evitaram a reincidência do problema.  

A análise de Eficácia pode não ser feita imediatamente, por vezes, é necessário deixar o processo 

repetir-se algumas vezes e aguardar algum tempo após a implementação das ações corretivas e/ou de 

melhorias e, então, avaliar a realmente se as ações foram realmente eficazes. Esse tempo de 

observação irá variar de acordo com a natureza e complexidade da reclamação e do processo em que 

ele está inserido. O Anexo IV apresenta o layout da fase em questão e a Tabela 4.3 descreve os 

respetivos campos. 

Tabela 4.3 - Campos da fase de Eficácia 

Campo Descrição 

Método de Análise da Eficácia Campo de seleção composto pelas seguintes opções: 

Auditoria, Entrevista, Evidências Documentais, 

Observação, Outro 

Decisão Campo se seleção composto pelas seguintes opções: Eficaz 

– Fechar; Não Eficaz – Reanálise 

Notas de seguimento Indicação sucinta dos procedimentos adotados face ao 

problema ocorrido 
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Depois de se dar por concluída a validação de Eficácia, segue-se, por fim, a fase de Fecho da ACPM, 

dando por terminado toda a gestão da reclamação. No momento do Fecho é automaticamente gerada 

e enviada uma notificação via e-mail, direcionada ao Gestor de Cliente, com o propósito de informar 

que a análise e o tratamento da respetiva ACPM foi concluído, dando-se nota do mesmo ao cliente. 

 

4.2 Análise de dados das ACPM´s 

 

Para que fosse possível caracterizar o processo de Gestão de Reclamações quanto à sua dimensão e 

qualidade, foi feita uma análise de dados, através de uma visualização gráfica, das ACPM´s do ano 

de 2020, análise esta realizada no início do ano de 2021 (janeiro). 

Esta análise das ACPM´s permitiu identificar a quantidade, frequência do tipo de desvio e a sua 

relação com o grau de severidade, designadamente perceber a forma como cada uma era tratada em 

função do grau de severidade que lhe foi atribuído. 

A Figura 4.3 apresenta o total de ACPM´s acumuladas e o objetivo anual (Target anual) proposto 

pela empresa, ao longo do ano 2020. O número de ACPM´s emitidas foi de 403 para um objetivo de 

428 para o mesmo ano, tendo em conta uma redução de 10% do número de reclamações do ano 2019 

e que foi cumprido. É importante referir que, do total das 403 ACPM´s, 10% correspondem a 

reincidências.  

 

O gráfico apresentado na Figura 4.4 apresenta o número de ACPM´s emitidas, não concluídas e 

fechadas em cada mês. 
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Figura 4.3 - Gráfico do número de ACPM´s emitidas acumuladas Vs Objetivo Anual 
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Figura 4.4 - Gráfico do número ACPM´s Emitidas, Não concluídas e Fechadas 

 

Analisando o gráfico da Figura 4.4, destacam-se 2 picos de ACPM´s emitidas: fevereiro e outubro. 

No que diz respeito ao pico de fevereiro, foi possível resolver todas as ACPM´s, ou seja, todas elas 

foram concluídas. Por outro lado, no pico de outubro o mesmo já não se verificou, dado que não foi 

possível solucioná-las todas. Este facto resulta da inexistência de um método de priorização de 

ACPM´s. 

No gráfico da Figura 4.5, abaixo apresentada, apresenta-se a o número de ACPM´s por severidade 

em cada um dos meses, sendo que estas podem ser classificadas como menor, maior ou crítica, de 

acordo com a Tabela 4.4 (p.53). 
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Figura 4.5 - Gráfico do número mensal de ACPM´s por severidade 



52 
 

Comparando os valores relativos ao número de ACPM´s registadas, no gráfico da Figura 4.5, durante 

o mês de fevereiro, e classificadas com grau de severidade “maior”, com o número de ACPM´s 

emitidas e fechadas no mesmo mês, constantes no gráfico da Figura 4.4, explica-se pelo facto de que 

neste período estavam ao serviço do tratamento de ACPM´s um número de colaboradores superior 

ao que normalmente é habitual.  

Por outro lado, verificou-se que em outubro há uma maior abundância de ACPM´s de severidade 

“menor”, no entanto estas não foram resolvidas na sua totalidade. Isto resulta do facto de serem 

classificadas de severidade menor pelo que, por um lado não tem prazos de resolução tão exigentes 

e por outro o número de colaboradores ao serviço ser inferior.  

Desta análise resulta claramente a necessidade da implementação de um modelo estruturado de 

Gestão de Reclamações que permita tratar as ACPM´s de uma forma homogénea ao longo do tempo 

com critérios padronizados que permitem uma fácil utilização pelo gestor. 

 

Tabela 4.4 - Tabela para definir a criticidade da ACPM 

 

 

De acordo com o gráfico circular da Figura 4.6, do total das 403 ACPM´s emitidas, 145 foram 

classificadas como menor, 237 como maior e 21 como críticas.  
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Figura 4.6 - Gráfico do número de ACPM´s por severidade 

 

Por forma a analisar o tempo despendido na gestão de uma ACPM, nas fases de Registo e de Análise, 

foram analisadas as 21 ACPM´s críticas (representadas no gráfico da Figura 4.6), dado que são estas 

que determinam a necessidade de uma intervenção imediata, merecendo, por isso, uma atenção 

especial, pelo grau de severidade que apresentam. Para o efeito, é estabelecida a Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Tempo médio despendido na gestão de uma ACPM crítica 

 

Fases da ACPM Responsável Tempo médio despendido  

Fase de Registo Gestor de Cliente  10 min 

Fase de Análise Gestor da Qualidade 10 dias 

 

 

Em termos médios, para se efetuar o registo de uma ACPM eram necessários cerca de 10 min. 

Relativamente à fase de Análise, para além da verificação inicial da informação disponível na fase 

de Registo foi, também, contabilizado o tempo de espera pela eventual informação complementar 

pedida ao cliente, bem como definir um plano de ação para a resolução/mitigação do problema. 

 

Numa outra perspetiva, as ACPM´s podem ser agrupadas em dois grupos: relacionadas com a 

qualidade do produto ou relacionadas com o serviço prestado. Observa-se, através do gráfico 

circular da Figura 4.7, que as ACPM´s de produto surgem em maior quantidade do que as ACPM´s 

relacionadas com o serviço prestado. 
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Face ao grupo (produto ou serviço) na qual a ACPM se insere, é associado, a cada uma, o motivo 

pela qual o produto ou serviço foi rejeitado, ou seja, é atribuído a cada um destes um tipo de desvio. 

Os desvios são a designação adotada pela empresa para classificar as diferentes razões pela qual o 

produto se encontra não-conforme. 

As Tabelas 4.6 e 4.7, descrevem o tipo de desvio, a que uma ACPM pode estar associada. 

 

Tabela 4.6 - Tipologia e descrição dos desvios associados ao Produto 

 

Tipo do Desvio do Produto: Descrição: 

Dimensional Produto com dimensões erradas 

Estrutural Produto danificado ou partido, sem comprometer a sua função 

Visual Produto com defeito estético ou visual 

Funcional Produto perde a sua função, não põe em causa a segurança do 

utilizador 

Funcional Segurança Produto perde a sua função e põe em causa a segurança do 

utilizador 

 

(Tabela 4.6 continua na página seguinte) 

327

76

Registo de ACPM´s por Grupo

Produto Serviço

Figura 4.7 - Número de ACPM´s emitidas por grupo (produto ou serviço) 
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(Continuação da Tabela 4.6) 

Tipo do Desvio do Produto: Descrição: 

Especificações  

de embalamento 

Problemas relacionados com a embalagem ou embalamento 

Informativo  Problemas relacionados com falhas de informação em 

documentos informativos (Manuais, Instruções de montagem, 

warnings) 

Identificativo  Problemas de etiquetagem relacionadas com a codificação, serial 

number 

Montabilidade Produto não montável devido à falta/troca de componentes 

Normativo/legal Problemas relacionadas com a certificação do produto, violação 

de direitos de imagem, incumprimento das normas 

Rastreabilidade Produto perde rastreabilidade 

 

 

Tabela 4.7 - Tipologia e descrição dos desvios associados ao Serviço 

 

Tipo do Desvio de Serviço: Descrição: 

Discrepâncias de Envio Quantidade enviada diferente da encomendada, troca e mistura 

de referências 

Estado da mercadoria Caixas/material danificado durante a entrega 

Nível de Serviço de Entrega  Atrasos na entrega, extravio de material, material não entregue 

 

 

As Tabelas 4.8 e 4.9 apresentam as frequências relativas e acumuladas do número de reclamações 

associadas a cada tipo de desvio de produto e de serviço, durante o ano de 2020. 
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Tabela 4.8 - Frequência relativa e acumulada do nº de ACPM´s associadas a cada tipo de desvio de 

produto 

Desvios: Tipo do Desvio do Produto:   Frequência 

 relativa 

 Frequência  

acumulada 

D1 Dimensional   3  3 

D2 Estrutural   128  131 

D3 Visual   52  183 

D4 Funcional   36  219 

D6 Especificações de embalamento   10  229 

D7 Informativo    0  229 

D8 Identificativo    11  240 

D9 Montabilidade   39  279 

D10 Normativo/legal   3  282 

D11 Rastreabilidade   0  282 

D12 Listas de garantia   45  327 

 

 

 

 

Tabela 4.9 - Frequência relativa e acumulada do nº de ACPM´s associadas a cada tipo de desvio de 

serviço 

Desvios: Tipo de desvio de Serviço:  Frequência 

 relativa 

 Frequência  

acumulada 

D1 S Discrepâncias de Envio   61  61 

D2 S Estado da mercadoria  6  67 

D3 S Nível de Serviço de Entrega   9  76 

 

 



57 
 

Com a Análise destes dados estatísticos das tabelas atrás referidas foi possível realizar um diagrama 

de Pareto, conforme mostra a Figura 4.8 

 

 

Figura 4.8 - Diagrama de Pareto dos tipos de desvios associados às ACPM´s 

 

 

Numa primeira análise, atendendo à ferramenta da qualidade diagrama de Pareto, pode observar-se 

que o desvio D2 (desvio estrutural - Produto) é a principal causa de reclamações. Por outro lado, 

constata-se que os desvios D2, D1 S (Discrepâncias de envio – Serviço) e D3 (Desvio Visual – 

produto) correspondem mais de metade das ACPM´s que foram emitidas em 2020 (60%) e por isso 

deveriam ser priorizadas. As restantes causas também devem ser tratadas, mas se as prioritárias forem 

solucionadas, haverá um impacto maior na melhoria da qualidade de produto.  

Futuramente, pretende-se uma diminuição dos desvios mais frequentes e uma resposta padronizada 

a cada tipo de desvio. 

Em jeito de conclusão, apesar do número de ACPM´s emitidas estarem dentro do objetivo estipulado 

pela empresa, esta ambiciona a satisfação total dos seus clientes, pelo que é estimado que o número 

de ACPM´s reduza 10% no próximo ano. 
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4.3 Problemas apontados ao Processo de Gestão de Reclamações  

 

Após o diagnóstico ao processo em estudo, demonstrou-se que este não permitia uma definição 

sistematizada e automatizada da priorização das reclamações, bem como a identificação imediata do 

procedimento a adotar para a resolução do problema.  

Neste âmbito, foi necessário colmatar alguns problemas, no que diz respeito ao tratamento de 

reclamações, designadamente situações como a variabilidade deste processo, uma vez que como não 

havia um processo padronizado, o que acontecia é que a mesma reclamação gerida por dois gestores 

diferentes poderia conduzir a diferentes desfechos, já que o tratamento do problema assentava 

essencialmente na capacidade de intuição e de interpretação de cada um.  

Sabendo que o foco do presente relatório de projeto assenta na realização de um processo de 

otimização que possibilite a priorização automática das não-conformidades, há que agora explicar as 

fases que foram necessárias desenvolver para atingir este objetivo.  

Assim, foram apontadas as oportunidades de melhoria que se explicam, de seguida, nas fases de 

Registo e de Análise. 

 

4.3.1 Fase de Registo 

 

A informação recolhida, quantidade e a qualidade, é crítica para o sucesso da análise e tratamento de 

uma reclamação. Neste contexto, na fase de Registo, depara-se frequentemente com uma reduzida 

informação/explicação do problema, quer por parte do cliente, quer mesmo por parte do Gestor de 

Cliente. Vejamos o seguinte exemplo de uma participação de reclamação “Porta bebé partido”. Como 

se verifica, esta informação não esclarece sobre os motivos/ambiente (Como, quando, onde e 

porquê?) que caracterizam as causas que estiveram na base do problema. Esta situação implica, na 

maioria dos casos, uma troca de informação acessória e complementar entre o Gestor da Qualidade 

e o Gestor de Cliente e por sua vez entre este e o próprio cliente, de maneira a obter todos os 

elementos necessários, ou seja, uma correta descrição do problema, para se proceder à análise da 

reclamação de uma forma completa. 

No momento em que é descrito o problema reportado, na fase de Registo, detetava-se a ausência de 

um conjunto de questões importantes e indispensáveis, que deveriam ser obrigatórias, para uma 

análise detalhada e eficiente do problema apresentado. Verificou-se, por isso, a necessidade de 

melhoria na medida em que, a sua formulação, não apresentava todos os parâmetros considerados 



59 
 

essenciais para a caracterização adequada do desvio que um produto ou serviço possa apresentar, 

designadamente no que diz respeito à descrição detalhada da ocorrência. 

Todo este processo, implicava uma excessiva perda de tempo a questionar os clientes sobre a 

reclamação sucedida, de forma a colmatar a ausência de informação detalhada sobre a reclamação 

apresentada. 

 

4.3.2 Fase de Análise 

 

As oportunidades de melhoria a seguir explanadas são fundamentais para a análise e tratamento de 

uma ACPM. Neste sentido, é importante identificar os problemas a seguir indicados: 

 

a)  Campo “Severidade”  

 

A classificação de uma reclamação depende do contexto da organização e do próprio processo de 

tratamento das mesmas. Neste âmbito, uma oportunidade de melhoria identificada traduziu-se na 

classificação da severidade de um determinado problema, onde se trabalha o campo “Severidade”. 

Conforme referido anteriormente, o apuramento do nível da “Severidade” obtinha-se através da 

avaliação do grau da criticidade que se traduzia nos níveis “menor, maior ou crítica”, e esta 

classificação era feita com base na Tabela 4.4, referida anteriormente. Por sua vez, esta tabela 

apresenta-se demasiado confusa, não permitindo identificar com clareza todos os desvios, impedindo 

uma leitura intuitiva e de fácil enquadramento, tornando-se, por isso, improdutiva, na sua utilização. 

Este facto pode levar a um enquadramento aleatório e, por isso, pouco fiável na identificação do nível 

de severidade que deve presidir a priorização das não-conformidades. Por este motivo, verifica-se 

que não há qualquer critério objetivo e padronizado que caracterize este campo, levando a uma 

variabilidade e subjetividade na identificação da severidade de uma reclamação por parte dos 

Gestores. 

Para além disso, conforme referido anteriormente, uma das tarefas da responsabilidade do Gestor da 

Qualidade é, também, analisar as causas diretas da ocorrência e chegar à sua causa-raiz. No entanto, 

independente do nível da severidade, não está definido um procedimento adequado em função do 

apuramento do grau de criticidade da mesma.  

Assim, as ações a definir para a resolução do problema variam de Gestor para Gestor, assentando na 

habilidade de cada um, o que segundo a literatura o mesmo não deve acontecer (Misiurek, 2016). 
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Isto porque, tal como foi dito anteriormente, se o conhecimento para realizar determinadas tarefas 

depender totalmente de determinadas pessoas, quando essas pessoas se afastarem da empresa, por 

diversos motivos, levam consigo todo o conhecimento sobre o processo e, desta forma, a empresa 

fica dependente das mesmas. Neste sentido, caso fosse necessário recrutar um novo colaborador para 

desempenhar a função de Gestor da Qualidade, no que toca à gestão e tratamento de uma reclamação, 

verificava-se a inexistência de um procedimento standard sólido e eficaz instituído que sustente a 

formação para o desempenho da respetiva tarefa.  

Neste contexto, o processo para se tentar identificar a causa-raiz do problema, reduzia-se apenas à 

realização esporádica de alguns brainstormings com os departamentos envolvidos e nem sempre para 

os casos críticos. Verifica-se, assim, que não era estabelecido nenhum procedimento de realização 

obrigatória para a resolução de problema quando este era identificado, o que poderá explicar o facto 

de um determinado problema voltar a repetir-se. 

Síntese de razões pelas quais os problemas não são resolvidos: 

 

▪ Falhas no registo de informação e na recolha de dados; 

▪ Descrição incorreta do problema; 

▪ Não se distingue os conceitos entre “sintoma” e “problema”; 

▪ Ausência de um processo lógico e sistemático na resolução de problemas; 

▪ Falta de envolvimento da equipa; 

▪ Deficientes conhecimentos técnicos; 

▪ Não distinção entre causas potenciais e causas raiz; 

▪ Falhas na implementação das ações corretivas permanentes; 

▪ Indisponibilidade a Gestão do Topo para integrar o processo; 

▪ Falha na definição de prioridades, atuando no problema que surge primeiro; 

▪ Os colaboradores “saltam” de problema em problema, sem dedicarem o tempo necessário à 

resolução de cada um; 

▪ Dificuldade em obter uma cronologia; 

▪ Perda do foco nos objetivos. 

 

b) Campo “Tipo de desvio do produto” 

 

Um outro campo proposto para melhoria foi o “Tipo de desvio do produto” descrito anteriormente 

na Tabela 4.1. Muitas vezes o Gestor da Qualidade tem dificuldades em identificar o tipo de desvio 
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associado ao problema reportado, pela indecisão da escolha do tipo de desvio mais adequado, 

surgindo, como exemplo, as seguintes questões: 

 

▪ Um produto que não monta, ou seja, que não encaixa no sítio certo e que impossibilita a sua 

normal funcionalidade, a identificação do desvio mais adequado será do tipo “Dimensional”, 

“Montabilidade” ou “Funcional”?; 

▪ Um cliente recebe um kit que contém duas peças para o mesmo lado, quando deveria ser 

para lados opostos (por exemplo: cliente recebeu dois protetores de mão do lado direito para 

motos de off-road ou quando, por exemplo, um produto chega ao cliente sem ferragens o que 

impossibilita a sua normal utilização) – o tipo de desvio será “Funcional” ou 

“Montabilidade”?; 

▪ Um cliente recebeu um produto em que o código de barras não é legível ou identificável, 

neste caso qual o tipo de desvio mais adequado – “Identificativo”, “Rastreabilidade”, 

“Informativo”?; 

▪ O tipo de desvio “Outros” sendo muito vago pode “estimular/facilitar” a sua escolha quando 

o Gestor sentir alguma dificuldade em enquadrar o desvio. Esta atitude poderá prejudicar 

uma Análise em termos estatísticos. 

 

Em suma, é importante definir adequadamente os possíveis desvios existentes, para tornar a 

classificação do tipo de desvio mais objetiva e, desta forma, evitar a indecisão da sua escolha. 

 

A identificação de oportunidades de melhoria no processo em estudo devem ser vistas como uma 

forma de apresentar à organização possíveis pontos de otimização que podem ser explorados e, com 

base nos mesmos, elaborar propostas de melhoria. 

As propostas de melhoria decorrentes desses pontos de otimização tem como finalidade automatizar 

e reestruturar o processo e gestão e tratamento das reclamações, tornando-o mais objetivo, mais 

eficaz e eficiente na resolução do problema, atendendo, assim, as necessidades da organização e, 

consequentemente, a satisfação dos seus clientes.  

O ponto que se segue, 4.4, apresenta a síntese dos problemas referidos anteriormente. 
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4.4 Síntese dos problemas apontados 

 

A Tabela 4.10 expõe a síntese das oportunidades de melhoria apontadas do processo em estudo. 

 

Tabela 4.10 - Tabela síntese dos problemas apontados 

 

Problemas apontados 
 

Fase  

de Registo 

Reduzida informação da reclamação, o que implicava uma troca de informação 

complementar, entre o gestor da qualidade e o gestor de cliente e por sua vez entre 

o gestor de clientes e o próprio cliente, de forma a suprir elementos em falta, que 

permitam uma análise completa. 

O campo da "Descrição" do problema era demasiado vago e ambíguo pelo que a 

informação nele contido é incompleta, uma vez que há uma ausência de um 

conjunto de questões importantes e indispensáveis para uma análise detalhada e 

eficiente do problema apresentado, impossibilitando de chegar à sua causa raiz.  

 

Fase  

de Análise 

A definição do campo da “Severidade” era baseada numa tabela que se apresentava 

incompleta, confusa, não permitindo identificar com clareza todos os desvios, 

impedindo uma leitura intuitiva e de fácil compreensão, tornando-se, por isso, 

pouco útil na sua utilização. Este facto leva a que a definição deste campo não seja 

objetiva nem padronizada. 

Independente da severidade da ACPM, não está definido um procedimento 

adequado em função do apuramento do grau de criticidade da mesma, pelo que 

para a mesma reclamação gerida por dois gestores diferentes poderá resultar 

diferentes desfechos, já que o tratamento do problema assentava essencialmente na 

capacidade de intuição e de interpretação de cada um.  

Lista de opções do campo “Tipo desvio produto” confusa e questionável. Muitas 

vezes o Gestor da ACPM tem dificuldades em identificar o tipo de desvio associado 

ao problema reportado, pela indecisão da escolha do tipo de desvio mais adequado. 
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5. PROPOSTAS DE MELHORIA  

 

Após o diagnóstico ao processo em estudo e, consequentemente, a identificação dos problemas, 

segue-se a etapa das propostas de melhoria.   

Neste contexto, para que a gestão das reclamações siga um procedimento padronizado e otimizado 

foi necessário propor melhorias, recorrendo a ferramentas Lean e ferramentas da qualidade. Além 

disso, para que a caracterização do problema resultante de uma reclamação, na fase de Registo, seja 

feita de forma objetiva e eficaz, foram introduzidos um conjunto de novos elementos nesta fase, de 

forma a evitar desperdícios de tempo e esclarecimentos adicionais ao reclamante. Assim sendo, este 

capítulo será dividido em dois subcapítulos que remetem para as melhorias propostas para a fase de 

Registo (5.1) e para a fase de Análise de uma reclamação (5.2). 

Nestas circunstâncias, com o auxílio e adaptação da ferramenta 5W2H foi elaborado um plano de 

ação, como é visível na Tabela 5.1 (p.70), com o objetivo de atingir os objetivos propostos. O plano 

de ação é uma ferramenta que auxilia a definir quais são as atividades que o projeto deverá ter, o 

porquê de cada uma das atividades necessita de ser executada, onde e quando devem ser executadas, 

quem são os responsáveis pelas mesmas ou pelo processo e como é que essas atividades devem ser 

executadas (A. Silva et al., 2013). 

De seguida são descritas as alterações apresentadas no modelo To-Be (p.71) face ao processo em 

estudo, começando pela fase de Registo (5.1) até à fase de Análise (5.2). 

 

5.1 Fase de Registo 

 

Conforme referido anteriormente, ao longo do processo em estudo, perdia-se demasiado tempo a 

questionar os clientes sobre a reclamação sucedida, de forma a descrever detalhadamente o problema. 

Neste sentido e para que toda a informação fosse recolhida de forma eficaz e não redundante, 

evitando assim comunicações futuras desnecessárias e que implicam desperdícios de tempo, foi 

elaborado um formulário para reclamação, como mostra a Figura 5.1, em duas versões: em português 

para mercado nacional e em inglês para mercado internacional, simplificando, desta forma, todo o 

processo.  
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Figura 5.1 - Formulário para reclamação 

 

(Nota: Uma vez que não é visível na Figura 5.3, o campo “Como aconteceu?” é um campo de seleção 

com as seguintes opções: “Antes da 1ª utilização; “Na aplicação do produto”; “Em utilização”; “Na 

receção do lote/produto” e “Deteção em armazém/loja”). 
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Com o preenchimento deste formulário por parte do cliente, é recolhida de uma só vez toda a 

informação para se proceder à análise de uma forma completa e eficiente do problema ocorrido. 

Sempre que o Gestor de Cliente receber o formulário para reclamação este deve inseri-lo num novo 

campo adicional que possui a seguinte descrição “Clique aqui para inserir o Formulário de 

reclamação”. 

Esta situação, pressupôs, obrigatoriamente, que todas as reclamações fossem formalizadas através 

do formulário específico criado para o efeito. Quer isto dizer que a fase de Registo só poderá ser 

efetuada se o cliente utilizar aquele formulário. Isto obrigou à implementação de alguma disciplina 

neste processo, pois foi necessário informar todos os distribuidores via e-mail. 

No entanto, já com o pensamento de prevenção da possibilidade de alguns clientes enviarem 

reclamações sem a utilização do respetivo formulário, foi proposto o seguinte: todas as mensagens 

direcionadas para a organização, quer via e-mail, quer nas redes sociais, tinham a seguinte resposta 

automática: 

 

“Caro cliente, desde já agradecemos o seu contacto e o seu interesse/sugestão manifestado 

pela marca Polisport.  

Alerta-se, no entanto, que: 

1. Caso necessite de alguma informação/esclarecimento adicional pode fazê-lo para 

o seguinte endereço mkt@polisport.com ou com@polisport.com. 

2. Caso pretenda apresentar alguma reclamação deve, obrigatoriamente, como forma 

de agilizar e facilitar a sua comunicação, utilizar o formulário que se encontra 

disponível no link a seguir indicado “www.polisport.com/claimform”, e enviar 

para o endereço claims@polisport.com .  

Grato pela atenção dispensada. 

A gerência.” 
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Tabela 5.1 - Plano de ações inicial 

O quê? Porquê? Quando? Quem? Como? Onde? 

Caracterizar o 

problema a que 

se refere a 

reclamação. 

 

Para que toda a informação do 

problema da reclamação seja 

recolhida de forma eficiente e não 

redundante, evitando comunicações 

futuras desnecessárias e que 

implicam perdas de tempo. 

 

Novembro 

2020 

 

Investigadora 

Carolina Almeida 

 

- Elaborar formulário para reclamação 

para cliente (formato PDF editável) 

Disponível no site 

da organização e 

partilhado e com 

todos os 

distribuidores via 

e-mail. 

Caracterização 

do problema a 

que se refere a 

reclamação. 

 

Para que a informação contida na 

fase de Registo seja suficiente e 

adequada com vista ao tratamento e 

resolução do problema reportado. 

 

Fevereiro 

2021 

Investigadora 

Carolina Almeida 

+  Colaborador 

Informático 

- Alterações ao layout da fase de Registo 

da ACPM (no AGIR), introduzindo um 

conjunto de novos campos obrigatórios, 

considerados fundamentais e que ajudam 

a caracterizar o problema. 

 

Software de 

gestão de fluxos 

de trabalho: 

AGIR 

Criar e 

procedimentar 

uma 

metodologia de 

resolução de 

problemas 

Para facilitar a identificação da causa 

raiz do problema; planear uma 

correção a curto prazo; implementar 

uma ação a longo prazo com vista a 

evitar que o problema ocorra 

novamente no futuro. 

 

 

Dezembro 

2021 

 

Investigadora 

Carolina Almeida 

- Tendo por base as ferramentas da 

qualidade, procedimentar um método de 

Análise e resolução de problemas, que 

auxiliam a melhoria contínua dos 

produtos e dos processos da organização. 

- Formação desta ferramenta aos 

colaboradores 

 

Disponível no 

Sharepoint da 

organização 

Priorizar 

reclamações e 

padronizar o 

seu tratamento 

Otimizar o tratamento das 

reclamações e automatizar o 

processo de Análise e de priorização 

das mesmas 

 

Março 

2021 

Investigadora 

Carolina Almeida 

 +  

Gestores da 

Qualidade de produto 

- Aplicação da ferramenta de gestão 

Matriz GUT – definir critérios para os 

parâmetros Gravidade, Urgência e 

Tendência e realizar e identificar o 

procedimento a seguir em função do 

Índice GUT. 

 

Software de 

gestão de fluxos 

de trabalho: 

AGIR 
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Como proposta para padronização e melhoria ao processo de Registo e tratamento das reclamações, foi redesenhado o novo fluxo com as melhorias propostas 

(modelo To-Be) apresentado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Representação do processo proposto de Gestão de Reclamações externas (modelo To-Be) 
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No que diz respeito às alterações no layout do AGIR, importa salientar que para que seja possível 

registar e analisar detalhadamente mais que um produto reclamado pelo mesmo cliente, o campo da 

“Descrição” passou a estar inserido na “Tabela de referências”, ou seja, cada artigo reclamado remete 

para uma determinada descrição da ocorrência. Em contrapartida, como já foi referido anteriormente, 

este campo é demasiado vago e ambíguo pelo que a informação nele contido muitas vezes é 

incompleta não contendo todos os elementos necessários para se fazer a devida análise e, 

consequentemente, chegar à causa raiz do problema. Nesta perspetiva, em substituição do campo 

“Descrição”, foram acrescentados, na tabela de referências, cinco campos de preenchimento 

obrigatório, descritos na Tabela 5.2. O Anexo V, apresenta um protótipo do layout proposto da fase 

de Registo. 

Nota-se que, ao inserir um formulário para reclamação, no novo campo adicional “Clique aqui para 

inserir Formulário para reclamação” (rodeado a vermelho no Anexo V) , esta ação dá origem a que 

os campos da “Tabela de referências”, na sua maioria, sejam automaticamente preenchidos, 

ressalvando que haverá sempre a possibilidade de inserir ou alterar manualmente os mesmos, para o 

caso de, por exemplo, o cliente se esquecer de um número da referência do artigo, e este ter a 

necessidade de ser corrigido.  

No entanto, a identificação da causa-raiz do problema será tanto mais rápida quanto maior for o 

detalhe da informação reportada pelo cliente. Quer isto dizer que a identificação do problema pode 

ser comprometida se for sonegada informação vital sobre a mesma. Tomemos o seguinte exemplo: 

se porventura na participação de uma reclamação o cliente utilizar demasiado peso ou demasiada 

força na utilização de um produto para além dos limites estabelecidos, a causa-raiz pode ter sido por 

má utilização ou utilização deficiente. Ausência dessa informação poderá distorcer ou até impedir a 

identificação correta do problema.    

 

Tabela 5.2 - Descrição dos campos acrescentados na fase Registo da ACPM 

Campos acrescentados: Descrição: 

Quando? Data em que ocorreu o problema reportado 

Onde? Local onde se sucedeu o problema  

 

Como? 

Campo de seleção composto pelas seguintes opções: Antes da 1ª 

utilização; Na aplicação do produto; Em utilização; Na receção do 

lote/produto; Deteção em armazém/loja 

O quê? Descrição do problema 

Porquê? * Campo de seleção composto pelos tipos de desvio de produto ou 

serviço 
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Nota-se que a definição do tipo de desvio produto/serviço, passou a ser da responsabilidade do Gestor 

de Cliente, uma vez que este parâmetro que inicialmente se encontrava na fase de Análise, agora 

consta na fase de Registo, mais concretamente no campo acrescentado “Porquê?*”. 

Embora os tipos de desvio de serviço se mantiveram os mesmos, o campo de seleção do tipo de 

desvio de produto foi submetido a alterações. Assim, para tornar a classificação do tipo de desvio 

mais objetiva, foi necessário realizar um levantamento do histórico das ACPM´s e consoante essa 

análise foram alcançadas as seguintes alterações; sendo que os tipos de desvio de produto passaram 

de uma composição de 12 para 11 tipos com as seguintes alterações: 

 

▪ O tipo de desvio “Visual” passou a estar dividido por 3 desvios, nomeadamente: 

Irregularidades Superficiais, Manchas/Raiados e Coloração; 

▪ Junção do tipo de desvio Funcional com Montabilidade uma vez que estes estão relacionados 

– um produto que não monta não funciona; 

▪ O tipo de desvio “Funcional Segurança” passou a ser apenas “Segurança”, abrangendo todos 

os problemas que colocam em causa a segurança do utilizador; 

▪ Junção do tipo de desvio Identificativo com Informativo uma vez que estes estão 

relacionados; 

▪ Eliminação do tipo de desvio “Rastreabilidade” uma vez que a rastreabilidade está 

relacionada com o tipo de desvio “Identificativo/Informativo”; 

▪ Eliminação do tipo de desvio “Outros” dado que é muito geral, podendo, na indecisão, 

facilitar/induzir a opção da sua escolha, prejudicando a identificação do problema e a Análise 

em termos estatísticos; 

▪ Adição do tipo de desvio “Falta/Troca de componentes” – quando, por exemplo, um Kit 

composto por 3 componentes chega ao cliente com falta de um determinado componente ou 

quando vem duas peças para o mesmo lado; 

 

 

A Tabela 5.3 apresenta a lista dos tipos de desvios proposta. 
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Tabela 5.3 - Tipologia dos desvios propostos e sua descrição 

Tipologia dos 

desvios 

Descrição Tipologia dos 

desvios 

Descrição 

 

 

 

Dimensional 

-Peças incompletas 

-Peças fora de tolerâncias 

-Peças empenadas 

-Peças com rebarbas 

-Peças com espessuras 

desajustadas 

 

 

Coloração 

- Cor geral ou tonalidade alterada 

- Cor inconstante 

- Ondas circulares de coloração 

- Cor escura nas linhas de Fecho 

- Esbranquiçado por esforço local 

- Marcas de extração 

 

 

 

Irregularidades 

Superficiais 

-Laminados 

-Bolhas superficiais 

-Chupados 

-Linhas de Fecho (Vincos) 

-Linhas concêntricas de 

fluxo 

- Queimados 

 

 

 

Segurança 

-Componentes soltos 

-Sistema de fixação não funcional  

-Sistema de retenção não 

funcional  

-Componente partido (coloca em 

causa a segurança do utilizador) 

 

 

 

 

Manchas/ 

Raiados 

-Manchas Brancas 

-Raiados de degradação 

térmica 

-Manchas de humidade 

-Manchas de deficiente 

dispersão de pigmento 

-Manchas de contaminação  

- Manchas de fluxo 

 

 

 

Identificativo/ 

Informativo 

 

-Falha na impressão de etiquetas 

-Código de barras da etiqueta 

identificativa não legível 

-Rastreabilidade NOK 

-Troca de referências 

-Etiqueta identificativa com 

informação trocada/errada 

 

 

 

 

 

Normativo/ 

Legal 

 

-Certificado produto 

caducado 

-Comercialização de 

produto patenteado por 

outra marca 

-Ensaio normativo NOK 

-Incumprimento da norma 

-Violação direito de 

imagem 

 

 

Embalamento 

- Embalamento não conforme de 

acordo com especificação da 

Instrução de montagem 

-Embalamento mal filmado 

-Sacos de embalamento rasgados 

 

Falta/Troca de  

componentes 

- Produto com componente em 

falta (Exemplo: falta de ferragens) 

- Troca de componentes 

Propriedades 

Mecânicas 

(Estrutural) 

 

-Linha de união 

enfraquecida 

-Peça a partir durante a 

extração 

 

Funcional/ 

Montabilidade 

- Não permite a montabilidade do 

produto e consequentemente a sua 

funcionalidade 
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5.2 Fase de Análise 

 

A fase de Análise proposta inicia-se com a verificação da informação presente na fase de Registo. 

Após esta ser analisada devem ser, obrigatoriamente, definidas ações de contenção para qualquer 

ACPM, e que devem responder às seguintes questões: 

 

▪ Que ação pode ser tomada imediatamente? 

▪ Existe stock que necessita de ser segregado ou bloqueado? 

▪ Existe acordos de compra/vendas que devem ser bloqueados? 

▪ Existe ordens de fabrico que devem ser canceladas? 

▪ Continuam a produzir-se componentes com o problema? 

▪ As ações tomadas irão provocar outros problemas? 

 

Estas ações tem como objetivo evitar que o efeito do problema atinga outros clientes, enquanto se 

desenvolve e implemente uma solução permanente. Além disso, pretende evitar que componentes 

em processo de fabrico ou em stock sejam entregues ao cliente. Os produtos não-conformes são 

contidos na organização, até que o problema seja completamente solucionado. 

 

Pontos de inspeção das ações de contenção: 

▪ Verificou-se que as ações de contenção funcionaram, isto é, produziram os efeitos esperados 

(por exemplo através de simulações, testes, experiências, protótipos)? 

▪ São apropriadas? São eficazes? 

▪ Foi testado o seu impacto para assegurar que não são gerados problemas adicionais? 

▪ Os custos adicionais de contenção conhecidos “valem a pena”? 

▪ Impedir que a abrangência de uma ação de contenção temporária diminua a necessidade de 

implementar uma solução permanente; 

▪ Impedir que a ação de contenção se torne parte do processo, uma ação “escondida” que não 

acrescenta valor, apenas custo; 

▪ Remoção após tomada de ações corretivas permanente. 

 

Conforme referido anteriormente, a criticidade de uma ACPM, à data, era definida pela capacidade 

de interpretação/perceção de cada gestor, não seguindo um critério padrão. Para além disso, não 
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havia um procedimento padrão definido para as consideradas mais críticas, ou seja, verificava-se a 

ausência de processo de priorização de ACPM´s. 

Muitas vezes, as organizações enfrentam situações nas quais o volume de não-conformidades é de 

tal forma elevado que a sua priorização se torna uma tarefa muito difícil. Este volume de não-

conformidades pode gerar alguma dificuldade na definição dos critérios de priorização das 

reclamações, levando a que as organizações tenham dificuldade em identificar o que é prioritário. 

Este é um dos problemas presentes no caso de estudo em questão.  

Neste contexto, a Matriz GUT é uma ferramenta que ajuda a resolver os problemas que, de facto, 

trarão maior impacto para a organização. De acordo com a revisão da literatura, esta é uma matriz de 

fácil utilização, assentando em três parâmetros básicos (Gravidade, Tendência e Urgência), que 

permitem priorizar problemas e analisá-los de forma mais objetiva, facilitando a tomada de decisão 

(Cleginaldo Pereira de Carvalho & Caroline Ferreira de Castro, 2020).  A classificação atribuída a 

cada parâmetro atende a uma escala crescente, na qual o valor mais baixa (1) corresponde a 

problemas que tem um impacto mínimo sobre a organização e o valor mais alto (5) corresponde a 

problemas mais preocupantes e críticos. Após pontuar cada problema, multiplica-se os fatores e 

obtém-se um valor que será definido como o grau de prioridade daquele problema – Índice GUT. 

Nestas circunstâncias, as ocorrências que geram insatisfações adversas no cliente, devido ao seu 

caráter grave, devem seguir um fluxo de tratamento específico que garanta a devida investigação da 

causa raiz do problema e a tomada de ações corretivas e/ou preventivas.  

É muito importante que os parâmetros para a Gravidade, Urgência e Tendência sejam claros e bem 

definidos. Estes pressupostos são fundamentais na hora de decidir qual a valoração a atribuir. Neste 

contexto, após uma análise criteriosa das reclamações foram elencados um conjunto de critérios a ter 

em consideração na quantificação e qualificação dos parâmetros da Matriz GUT. 

Assim, para facilitar a compreensão e estabelecer balizas de identificação dos parâmetros da Matriz 

GUT, foram definidas tabelas auxiliares com vista a padronizar critérios de interpretação uniformes 

de cada um dos referidos parâmetros, nomeadamente a Tabela 5.4, Tabela 5.5 e a Tabela 5.6. 

Para efeitos de definição da descrição de cada fator de ponderação associado a cada parâmetro foram 

realizadas reuniões com os respetivos envolventes, para que os critérios estipulados tivessem êxito. 

 

Classificação da Gravidade 

A Tabela 5.4, apresentada na página que se segue, define os critérios para classificar a gravidade de 

uma ocorrência. 
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Tabela 5.4 - Classificação da Gravidade da ocorrência 

Índice Gravidade Definição da não-

conformidade 

Tipologia de 

desvios 

associados 

Exemplo de 

ocorrências 

 

1 

 

Sem 

gravidade 

Não compromete a 

funcionalidade do produto, não 

impedindo a utilização normal 

do mesmo.  

- Identificativo 

/Informativo; 

- Embalamento; 

Etiquetas identificativas 

coladas com inclinação 

nas caixas; 

 

 

2 

 

Pouco  

grave 

Não compromete a 

funcionalidade do produto, 

mas provoca um impacto 

mínimo., não impedindo a 

utilização normal do mesmo. 

 

-Manchas/ 

Raiados; 

- Brilho/textura; 

-Rebarbas  

-Manchas de humidade 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Grave 

A função secundária do 

produto é comprometida: todas 

aquelas funções que auxiliam o 

desempenho técnico da função 

principal, contudo, não 

impossibilita a utilização do 

produto, ou desvios 

visuais/estéticos que afetam a 

imagem de marca. 

- Queimados 

-Irregularidades 

Superficiais; 

- Coloração 

- Funcional 

 

-A rede da parte de trás 

dos porta-bebés não 

cumpre com função de 

transportar acessórios;  

-O “led light sighting” de 

um capacete não 

funciona; 

-Cor inconstante 

 

 

4 

 

Muito 

 grave 

A função principal do produto 

é comprometida, mas não põe 

em causa a segurança do 

utilizador, no entanto o 

produto não pode ser utilizado. 

- Estrutural; 

- Funcional; 

- Dimensional; 

-Produto danificado; 

-Produto que não 

montável/não encaixa ou 

que falta algum 

componente e que 

impossibilita o seu 

funcionamento; 

 

 

 

5 

 

 

 

Extremam

ente grave 

Produto perde a função 

principal e põe em causa a 

segurança do utilizador, ou 

problemas relacionados com a 

normatividade e/ou legalidade 

do produto. 

-Segurança; 

-Normativo/legal; 

-Quando algum 

componente se solta em 

utilização colocando em 

perigo a segurança do 

utilizador; Sistema de 

fixação do produto não 

funcional; 

-Violação direito de 

imagem; 

-Incumprimento das 

normas; 

-Certificação do produto 

caducado; 
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Classificação da Tendência 

A Tabela 5.5 apresenta a classificação da Tendência face a um problema, representando o seu 

potencial de crescimento, ou seja, a probabilidade de se agravar com o passar do tempo (caso nada 

seja feito). Neste contexto, o critério definido para este parâmetro teve por base o indicador 

Rejeitados Por Milhões (RPM) de um produto. Este indicador relaciona o número de reclamações 

obtidas de um produto com a quantidade vendida desse mesmo produto, num determinado período 

de tempo. A expressão (1) a seguir apresentada serve para o cálculo do RPM: 

 

RPM =
Quantidade reclamada

Quanditdade vendida
 x 1000 000 (1) 

 

Com este indicador, a empresa consegue obter uma estimativa do valor de vendas por produto mal-

sucedidas, pelo que pode ser utilizado como um método de previsão de ocorrências. 

Assim, depois de ser analisado os RPM dos produtos da organização dos últimos 13 meses, foram 

definidos intervalos para classificar os 5 níveis do parâmetro Tendência, conforme é visível na Tabela 

5.5. 

 

Tabela 5.5 - Classificação da Tendência da ocorrência 

Índice Tendência 

1  Se 0 <RPM <= 2000  

2 Se 2000 <RPM <= 10 000 

3 Se 10 000 <RPM <= 50 000 

4 Se 50 000 <RPM <= 200 000 

5 Se RPM > 200 000 

 

 

Classificação da Urgência 

O campo Urgência será um campo automático. Assim, este campo será atuado com base nos 

parâmetros da Gravidade e Tendência, isto é, a multiplicação destes dois parâmetros (GxT) define 

qual o índice da Urgência do problema, de acordo com os critérios apresentados na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 - Classificação da Urgência da ocorrência 

Índice Urgência 

1 Se 1 < GxT < = 4 

2 Se 4 < GxT < = 7 

3 Se 7 < GxT < = 11 

4 Se 11 < GxT < = 19 

5 Se 19 < GxT < = 25 

 

A Figura 5.3 apresenta um protótipo dos campos definidos pela Matriz GUT aplicado ao contexto da 

organização. 

 

Figura 5.3 - Protótipo dos campos a preencher relativamente à Matriz GUT 

 

Nota: Sempre que se considere a Gravidade como nível 5, o campo da Tendência fica 

automaticamente preenchido com índice 5 e, consequentemente a Urgência e o Índice GUT tomam 

automaticamente os valores 5 e 125, respetivamente Isto deve-se pelo facto de, quando há um 

problema que ponha em causa a segurança do utilizador ou problemas normativos/legais, ambos 

necessitam de ser resolvidos de imediato, pelo que não dependem do número de Rejeitados Por 

Milhões do produto em questão, ou seja, o parâmetro “Tendência”, nestes casos, não tem influência. 

Para além disso, foram também definidas as balizas orientadoras com o objetivo de definir a atuação 

que deve ser feita perante o índice GUT, tendo em consideração os intervalos de criticidade da matriz 

GUT. Para cada um dos índices são apresentadas na Tabela 5.6, quatro etapas do tratamento de uma 

reclamação (Análise, Plano de ação, Resposta ao cliente e Fecho da reclamação) e o prazo máximo 

que é possível utilizar em cada uma delas  
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Tabela 5.7 - Etapas e respetivo prazo máximo de dias admissíveis para cada Índice GUT 

 

Índice GUT  

 

Descrição da atuação 

Etapas e respetivo prazo máximo de dias admissíveis 

Análise Plano de 

Ação 

Resposta 

ao cliente 

Fecho ACPM 

 

GUT = 1 

(Sem gravidade) 

Problema já resolvido pelo cliente, não é necessário 

despoletar a ocorrência a qualquer departamento. Serve 

apenas como um alerta para a empresa.  

 

4 dias 

 úteis 

  

5 dias 

úteis 

 

5 dias úteis 

 

1 <GUT < = 8 

(Pouco grave) 

O problema exige acompanhamento, no entanto não é 

necessário despoletar a ocorrência a qualquer 

departamento.  

 

 

6 dias  

úteis 

  

8 dias 

úteis 

 

10 dias úteis 

 

8 < GUT < = 27 

(Grave) 

O problema exige atenção especial da empresa, sendo 

necessária uma reunião entre os departamentos envolvidos 

para a realização da “Metodologia de Análise e Resolução 

de Problemas”. 

 

3 dias 

úteis 

 

8 dias 

úteis 

 

10 dias 

úteis 

 

Dependente do plano de ação 

 

27 < GUT < = 64 

(Muito grave) 

 

4 dias  

úteis 

 

7 dias 

úteis 

 

8 dias 

úteis 

 

Dependente do plano de ação 

 

64 < GUT < = 125 

(Extremamente 

grave) 

O problema exige atenção especial da empresa, sendo 

necessária reunião entre os departamentos envolvidos, 

incluindo os seus diretores, para a realização da 

“Metodologia de Análise e Resolução de Problemas”. 

 

1 dia  

útil 

 

1 dia 

 útil 

 

2 dias 

úteis 

 

 

Dependente do plano de ação 
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É necessário salientar que os dias de cada etapa representada na Tabela anterior, são acumulativos. 

A título de exemplo, para o Índice GUT=1 no caso se usarem 4 dias úteis para análise resta apenas 1 

dia para a resposta ao cliente (resposta ao cliente: 4+1=5). No caso dos índices superiores a 8 é 

necessário executar um plano de ação, assim, por exemplo, no caso do índice GUT ser superior a 8 

e inferior ou igual a 27 (8< GUT < =27) se forem usados apenas 3 dos 8 dias úteis alocados à 

definição do plano de ação, é possível despender um tempo máximo de 7 dias para dar a resposta ao 

cliente. 

O Fecho das ACPM, fase de conclusão do processo da reclamação, para o índice GUT superior a 8 

é dependente do plano de ação, ou seja, a data de término de Fecho da ACPM não se pode definir 

sem ter conhecimento acerca da reclamação. 

 

Em seguida, são apresentadas algumas questões e ações orientadoras que se devem ter em 

consideração para a tomada de decisões na resolução de problemas, de acordo com os intervalos do 

Índice GUT: 

 

1 < Índice GUT <= 64: 

▪ É necessário alertar o fornecedor ou a produção? 

▪ É necessário recolher o produto com desvio para Análise (Testes laboratoriais)? 

▪ É necessário proceder a melhorias ao produto? 

▪ É necessário alterar/atualizar as especificações do produto? (Ficha técnica, Instrução de 

Montagem (IM); caderno de encargos; desenho Técnico) 

▪ É necessário alterar ao plano de controlo no QMS? 

▪ É necessário aumentar AQL de receção? 

 

Índice GUT > 64: 

▪ Recolher produto do mercado (Recall) - como, quando e onde; 

▪ Verificar se é possível o retrabalho ou proceder à destruição do produto; 

▪ Informar distribuidores para não comercializar produto; 

▪ Recertificar/atualizar certificação do produto (certificado caducou); 

▪ Abrir Pedido para Descontinuar o Código inicial (PDC) e reservar novo Pedido de abertura 

de código (PAC) 

▪ Contra-testes para contestar o fail; 
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Conforme se constata na Tabela 5.7, sempre que o índice de GUT for superior a 8, o Gestor da 

Qualidade deve despoletar, obrigatoriamente, a ocorrência às pessoas dos restantes departamentos 

que têm uma maior relação com o problema reportado, através da atribuição de uma ação do tipo 

“Reunião” conforme mostra a Figura 5.4, indicando no campo “Responsável”, o nome das mesmas. 

Note-se que, as pessoas convocadas devem constituir uma equipa multifuncional que possuem as 

seguintes características: 

▪ Conhecimento do produto/processo; 

▪ Tempo alocado; 

▪ Capacidades pessoais e perfil para funcionarem como equipa; 

▪ Autoridade e competência técnica necessária para a resolução do problema e para 

implementação das ações corretivas. 

 

Realça-se ainda que, se o Índice GUT for superior a 64, a ocorrência deve ser despoletada, também, 

aos diretores de departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Layout do formulário para atribuir ações ao(s) departamento(s) responsável – Tipo de 

ação “Reunião” 
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Ao layout da Figura 5.4 propôs-se acrescentar um campo denominado “Índice GUT” que se apresenta 

automaticamente preenchido de acordo com o valor que lhe foi atribuído na fase da Análise. Sempre 

que se cria uma ação do tipo “Reunião”, o prazo da mesma apresenta-se, também, automaticamente 

preenchido de acordo com o prazo máximo estabelecido na Tabela 5.6, anteriormente referida. No 

caso da ação não ser do tipo “Reunião” os prazos não serão automaticamente apresentados, cabendo 

ao gestor da ACPM defini-lo. 

Depois do Gestor da Qualidade preencher o layout da “Nova ação” e clicar em “Guardar”, o AGIR 

gera automaticamente um e-mail e envia-a para o(s) responsável(s) da ação atribuída. Por sua vez, 

quando este abre o e-mail com a informação da ação, terá de ter especial atenção ao índice GUT e 

consequentemente ao prazo que foi estipulado para realizar a reunião. 

O propósito da “Reunião” é resolver o modelo proposto e implementado denominado “Metodologia 

de Análise e Resolução de problemas”, apresentado no Anexo VII, cujo seu objetivo consiste em 

tratar problemas de forma estruturada, eficiente e eficaz na resolução de problemas crónicos e 

recorrentes. Nesta “Reunião”, utiliza-se como base o método brainstorming, para que se atinja ao 

máximo todos os pontos críticos que podem resultar em problemas futuros 

Salva-se que, antes de se iniciar a sua resolução deve-se obter um conhecimento aprofundado do 

problema, que respondem às seguintes questões: 

▪ É um problema novo ou ocorreu antes? 

▪ Qual o historial do problema? 

▪ Como foi resolvido anteriormente? 

▪ Porque é que a solução não preveniu que o problema acontecesse de novo? 

▪ A Gestão de topo está disposta a disponibilizar os recursos que sejam identificados como 

necessários para a resolução do problema? 

 

Após a verificação das questões anteriores, procede-se à resolução da metodologia em questão, cuja 

é constituída pelas seguintes etapas: 

 

1. Declaração do problema: consiste em identificar e especificar o problema. Neste sentido, 

deve-se procurar o máximo de detalhes para melhorar e facilitar a identificação da causa-

raiz, sendo por isso utilizada a ferramenta 5W2H; 

 

2. Identificação das causas diretas: nesta etapa são identificadas todas as possíveis causas da 

ocorrência do problema, recorrendo ao diagrama de Ishikawa, e as causas potenciais são 
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analisadas. Por sua vez, as causas potenciais apontadas pelo diagrama são investigadas pela 

equipa, tendo como base a verificação dos registos e informações da ocorrência, sendo 

selecionadas duas causas principais para a ocorrência e para a não deteção, seguindo-se a 

próxima etapa. 

 

Note-se que, para validar as potenciais causas raiz colocam-se as seguintes questões: 

▪ Existe alguma evidência (algo que se possa medir ou observar) que suporte a causa 

determinada? 

▪ Existe algum histórico ou conhecimento que indique que a possível causa-raiz posso 

efetivamente produzir tal problema? 

▪ Existe alguma coisa “sob” a possível causa-raiz que possa ser uma causa-raiz mais 

provável? 

▪ Existe alguma coisa que esta possível causa-raiz “necessite” para produzir o 

problema? 

▪ Existem quaisquer outras causas que possam produzir o mesmo problema? 

 

3. Identificação da(s) causa(s) raiz: recorrendo à ferramenta 5 porquês, devem-se analisar 

cada causa com seu efeito e identificar a causa-raiz do problema. É importante que sejam 

encontradas duas causas raízes - uma para a ocorrência do problema e outra para a não 

deteção da não-conformidade no fluxo produtivo; 

 

4. Definir plano de ações: Uma vez conhecidas as causas-raiz, a solução ou soluções tornam-

se óbvias: selecionar a melhor solução ou uma solução combinada, que produza uma 

resolução robusta e economicamente sustentável. Em certos casos, é necessária uma 

abordagem sistemática para que a análise da causa-raiz produza uma solução: se a solução 

não se revelar evidente, é necessário analisar os dados, podendo concluir-se que a causa-raiz 

não foi de facto identificada. Neste contexto, deve ser definido um plano de ações corretivas 

e/ou de melhorias permanentes com vista a eliminação da causa-raiz, com a indicação de 

quem as executará e quando serão concretizadas. 

 

Características para selecionar a melhor solução e definir um plano de ações: 

▪ Realizável/Exequível – a solução deve ser viável; 

▪ Economicamente sustententável – implementar e a solução deve ser rentável: 
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▪ Robusta – a solução não deve falhar quando aplicada à produção, deve ser previamente 

sujeita a testes anti-erro; 

▪ Prática – a equipa deve ser capaz de implementar a solução de forma prática; 

▪ Autoritária – a equipa deve ter autoridade para a implementação das ações corretivas 

permanentes. 

 

Pontos de verificação no desenvolvimento de ações/soluções: 

▪ A solução passou os testes de praticabilidade, viabilidade e rentabilidade? 

▪ A solução é robusta e capaz de prevenir a recorrência do problema? 

▪ O retorno do investimento justifica o custo de implementação da solução? 

▪ A solução pode ser implementada no prazo requerido? 

▪ É necessária formação? Se sim, encontra-se programada e planeada? 

▪ A solução incumpre algum requisito da ordem de compra/contrato? Se sim, os planos de 

ação foram comunicados ao Cliente? 

▪ Considerar sempre a capacidade dos fornecedores ao desenvolver novos componentes ou 

especificações mais “apertadas”; 

▪ Foram documentados novos processos ou feitas alterações em procedimentos existentes e no 

Sistema de Gestão da qualidade? 

▪ Após a implementação do novo processo ou do processo revisto, foram avaliadas as 

sugestões de melhoria dos colaboradores? Foram feitos os correspondentes ajustes e 

atualização de documentação? 

▪ Foi desenvolvida e proporcionada formação para suportar as alterações? 

 

O objetivo desta “Reunião” e, consequentemente deste método de resolução de Problemas, permite: 

▪ Isolar e “reter” as causas básicas de qualquer situação indesejável; 

▪ Identificar os fatores que contribuem para o problema; 

▪ Eliminar os fatores sistemáticos que causam a situação; 

▪ Fomentar a resolução de problemas em equipa; 

▪ Evitar que a equipa tire conclusões precipitadas; 

▪ Prevenir a recorrência do problema; 

▪ Melhorar o processo como um todo. 

 



82 
 

Nestas circunstâncias, foi proposto que ao layout da fase de Análise, identificado anteriormente 

(ANEXO II), fosse adicionado um campo que ficará ativo e de acesso obrigatório, sempre que o 

Índice GUT seja superior a 8. Este campo serve para anexar a “Metodologia de Análise e Resolução 

de Problemas” que resultou da reunião referida anteriormente. Desta forma, toda a documentação do 

problema, toda a sua análise e o estado alcançado após a implementação das ações permanentes ficam 

registado no sistema. Tudo isto possibilita uma abrangência/utilização das ações implementadas para 

a solução de problemas noutros processos, de modo preventivo, e para além disso pode ser utilizado 

e/ou útil para situações futuras. 

 

Para finalizar este ponto, a Tabela 5.8 apresenta de forma resumida os problemas apontados e suas 

propostas de melhoria com vista a solucioná-los. 
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Tabela 5.8 - Síntese dos problemas apontados e propostas de melhoria associadas 

Fases Problemas apontados Proposta de Melhoria Contributo 

Fase de 

Registo 

Reduzida informação da reclamação, o que implica uma troca 

de informação complementar com o cliente, de forma a suprir 

elementos em falta, que permitam uma análise completa. 

Criação de um Formulário padrão para reclamação do 

cliente, evitando comunicações futuras desnecessárias e 

adicionado, no layout da fase de Registo, um novo campo 

para o efeito. Após inserir o formulário no respetivo 

campo, alguns dos campos da tabela de referências ficam 

preenchidos automaticamente, ressalvando que haverá 

sempre a possibilidade de inserir manualmente. 

 

Poupança de 

tempo e 

eliminação de 

informação 

repetida 

Campo da "Descrição" do problema demasiado vago e 

ambíguo pelo que a informação nele contido muitas vezes é 

incompleta, uma vez que há uma ausência de um conjunto de 

questões importantes e indispensáveis para uma Análise 

detalhada e eficiente do problema apresentado, 

impossibilitando de chegar à sua causa-raiz. 
 

Em substituição do campo “Descrição”, foram 

acrescentados cinco campos de preenchimento 

obrigatório, nomeadamente: "Quando? Onde? Como? O 

quê? Porquê?", garantindo assim que o problema contenha 

todas as características necessárias para analisar de forma 

completa e eficiente o mesmo. 

 

Padronização 

da 

caracterização 

do problema 

 

 

Lista de opções do campo “Tipo desvio produto” confusa e 

questionável. Muitas vezes o Gestor da ACPM tem 

dificuldades em identificar o tipo de desvio associado ao 

problema reportado, pela indecisão da escolha do tipo de 

desvio mais adequado. 

Lista do “Tipo de desvio de produto” mais intuitiva e 

reduzida. (12 → 11 desvios), cujas alterações passam por 

eliminação, adição ou junção de tipos de desvios.  

 

Facilidade na 

identificação 

do desvio 

(Tabela 5.7 continua na página seguinte) 
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(Continuação da Tabela 5.7) 

Fases Problemas apontados Proposta de Melhoria Contributo 

Fase de 

Análise 

Verifica-se que não há um critério objetivo e padronizado para 

definir o campo “Severidade”. Tabela da criticidade incompleta, 

confusa, não permitindo identificar com clareza todos os desvios, 

impedindo uma leitura intuitiva e de fácil enquadramento, 

tornando-se, por isso, pouco útil na sua utilização.  

Adaptação da Matriz GUT ao contexto da empresa, através 

da definição de critérios para os diferentes parâmetros 

(Gravidade, Urgência e Tendência), com o propósito de 

priorizar, otimizar e automatizar o tratamento de não-

conformidades. 

 

Automatização 

da priorização 

das não-

conformidades 

Independente da severidade da ACPM, não está definido um 

procedimento adequado em função do apuramento do grau de 

criticidade da mesma.   

Definição do procedimento a adotar, inclusive os tipos de 

ações a tomar, em função do índice GUT. 
 

Definição do 

tipo de ação a 

seguir em 

função do 

Índice. 
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5.3 Estudo de Caso: Verificação 

 

De acordo com a metodologia adotada, o ciclo SDCA apresenta-se como uma ferramenta de suporte 

da padronização, contribuindo para a manutenção dos processos. Por sua vez, este ciclo tem início 

na fase “Standard” do processo, percorrendo as demais fases, repetindo-se continuamente até à 

estabilização dos processos em análise, dando, assim, origem a uma nova fase de melhorias através 

do ciclo PDCA.  

Da aplicação do ciclo BPM obtém-se o modelo To-Be, criando-se assim as condições para se dar 

início ao processo de padronização. Neste contexto, depois de todo o processo proposto ter sido 

apresentado aos diretores dos departamentos envolvidos para a sua aprovação e validação, no que 

toca à Gestão de uma reclamação, o primeiro passo adotado da fase Standard passou por incluir o 

modelo proposto (To-Be) nos templates da organização já criados e dedicados a processos. Após a 

sua aprovação e validação, o processo documentado foi disponibilizado, substituindo o processo 

anterior, no Sharepoint da empresa. O SharePoint é uma plataforma que permite armazenar, 

organizar, partilhar e aceder a informações a partir de qualquer dispositivo possibilitando, assim, 

trabalhar em equipa em qualquer lugar e a qualquer momento de forma rápida, fiável e segura. 

Concluídos os procedimentos relativos á fase “Standard”, segue-se a fase “Do” que consiste em 

executar os padrões estabelecidos e formar os colaboradores. 

Neste sentido, o processo documentado, na fase “Standard” servirá como instrumento de apoio para 

a formação dos colaboradores que lidam com o mesmo, formação esta, que consistirá numa 

apresentação das principais mudanças que ocorrem desde o processo inicial que residia (modelo As-

Is), na disponibilização dos documentos e localização online onde podem ser consultados sempre 

que for necessário. Nota-se que, a formação aos colaboradores, durante a fase “Do”, tem como 

objetivo garantir o alinhamento dos padrões que possibilitem pôr em prática o que e como fazer.  

No entanto, apesar desta fase já se encontrar estruturada e preparada ainda não foi implementada. O 

motivo pelo qual não foi possível ainda avançar com a implementação desta fase, prendeu-se com as 

circunstâncias provocadas pela COVID-19, vivida no ano corrente, que obrigou parte substancial dos 

colaboradores da organização a laborar em regime não presencial (teletrabalho), o que originou 

dificuldades logísticas de comunicação/reunião e interação direta com os mesmos. Como é sabido 

trata-se de um processo que pressupõe o envolvimento de vários departamentos e, por isso, de 

constantes reagendamentos de reuniões/sessões de trabalho. Todos estes constrangimentos 

analisados e ponderados levaram a que se adiasse temporariamente a sua implementação por forma 

a que a mesma seja oportunamente implementada em segurança e com a robustez e qualidade 
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necessárias, com vista a que seja possível monitorizar e controlar as atividades e a concretização do 

processo sólido e padronizado. 

Apesar disso, o presente projeto pressupõe que os objetivos atingidos e as melhorias propostas bem 

como o eficiente tratamento de dados estejam totalmente alinhados com a visão estratégica do 

departamento. 

 

Caso Prático 

Para efeitos de testagem do processo proposto e com vista à análise prática de uma situação concreta 

e respetiva comprovação da sua funcionalidade, é apresentado abaixo um caso prático, que é assente 

na verificação e consistência de dados recolhidos. 

O caso prático tem por base apenas as ACPM´s críticas emitidas no ano de 2020, uma vez que estas 

carecem de uma intervenção imediata, merecendo, por isso, uma atenção especial, pelo grau de 

severidade que apresentam. 

Neste caso prático são comparados os valores obtidos no processo inicial e no processo após a 

introdução das melhorias propostas, conforme a seguir se explica: 

 

1) Processo inicial 

Como foi explanado anteriormente, o tempo médio despendido, no processo inicial, para se efetuar 

o registo de uma ACPM, eram necessários cerca de 10 min. Por sua vez, para a fase de Análise eram 

necessários 10 dias, prazo que contemplava o tempo de verificação inicial da informação disponível 

na fase de Registo e, também, o tempo de espera pela eventual informação complementar em falta, 

bem como definir um plano de ação para a resolução/mitigação do problema. 

 

2) Processo com a introdução das melhorias propostas 

A Tabela 5.9 apresenta os tempos médios despendidos, no tratamento de uma ACPM com índice 

GUT superior a 64 (severidade: extremamente grave) na fase de Registo e na fase de Análise. É 

importante salientar que ACPM´s referidas carecem da definição de um plano de ação, uma vez que 

são consideradas extremamente graves, e escolheu-se este tipo de ACPM´s dada a sua maior 

complexidade de resolução em relação às demais, acarretando assim maiores custos mais elevados 

para a empresa. 
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Tabela 5.9 - Tempo estimado despendido no tratamento de uma ACPM com 64<GUT<125 

 

Fases da ACPM Responsável Tempo despendido em média por 

reclamação 

Fase de Registo Gestor de Cliente  3 min 

Fase de Análise Gestor da Qualidade 1 dia 

 

 

Com as melhorias implementadas, na fase de Registo, estima-se que o tempo necessário para se 

efetuar o registo de uma ACPM será de apenas de 3 minutos, uma vez que a maior parte da 

informação fica disponível automaticamente com a inserção do formulário para reclamação. No que 

diz respeito à fase de Análise, estima-se que o período necessário para a conclusão desta seja em 

média de 1 dia, na medida em que, a informação chega ao Gestor da Qualidade de forma completa e 

consistente, evitando comunicações desnecessárias e, consequentemente, desperdícios de tempo. 

Para além desse ganho, o facto de existir um procedimento padronizado e devidamente instituído, 

evita, também, as anteriores enormes perdas de tempo. Dada a gravidade da situação, aquando de 

uma chegada de uma ACPM deste tipo esta terá prioridade perante as restantes. 

 

Com a implementação integral do processo proposto, estima-se que haja um ganho de tempo em 

cerca de 70% para a fase de Registo (2) e 90% para a fase de Análise (3). Com a operacionalização 

deste sistema, estima-se conseguir reduzir substancialmente passando de um tempo de Registo de 10 

para 3 min e um tempo de análise de 10 para 1 dia.  

 

1 −
3

10
= 0,70 = 70%         (2) 

 

1 −
1

10
= 0,90 = 90%     (3) 

 

Da observação dos dados apresentados, podemos concluir que há um ganho substancial de tempo, 

tempo este que, extrapolado para um período mais longo, se traduzirá num ganho extraordinário com 

reflexos ao nível financeiro, de reputação da empresa e de fidelização de clientes. Outro ganho e não 
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menos importante é a possibilidade da otimização dos recursos humanos, aumentando-se também a 

sua produtividade e suficiência. 

 

Conforme referido anteriormente, o total das reclamações apresenta um número de reincidências 

correspondente a cerca de 10%. Assim, se a implementação do processo proposto tiver uma eficácia 

de 100%, prevê-se pelo menos um impacto de 10% no número de reclamações anuais. 

 

Síntese dos benefícios do processo de priorização e padronização implementado: 

 

▪ Analisar e propor soluções para os problemas, priorizando as ações de forma objetiva, 

racional e customizada; 

▪ Matriz de apresentação de resultados, intuitiva e de fácil entendimento, que permite uma 

priorização de resolução de problemas de forma assertiva; 

▪ Independentemente de quem for executar a análise e tratamento de uma ACPM, é possível 

garantir que ela seja sempre realizada de forma uniforme; 

▪ Esclarece o fluxo de atividades e compromete os colaboradores, assumindo que a sua 

atividade impacta, diretamente, com o trabalho dos demais colegas. 

 

 

Salienta-se que, independentemente de todo o processo padronizado e automatizado proposto ainda 

não ter sido introduzido, a “Metodologia de Análise e de Resolução de Problemas” (apresentado no 

Anexo VII), foi implementada no mês de Dezembro. Esta ferramenta era elaborada por colaboradores 

de diferentes departamentos, para aquelas ACPM´s consideradas críticas, cujo processo de 

classificação da severidade era ainda pouco fiável, como explicado anteriormente.  

Assim, após a devida formação aos colaboradores, verificou-se que esta era uma ferramenta 

consistente, de fácil e rápida aplicação, que, quando aplicada corretamente, permitiu benefícios para 

a organização, designadamente: 

 

▪ Desenvolvimento de competências em ferramentas para a resolução de problemas: a 

experiência proporcionada à equipa envolvida gerou o aprendizado de novas competências 

tanto neste método como nas ferramentas de apoio utilizadas tais como 5W2H, 5 

Porquês , Diagrama de Ishikawa. Além disso, a equipa teve uma maior familiaridade com 

resolução de problemas o que ajudará em problemas futuros. 

 

https://ferramentasdaqualidade.org/5-porques/
https://ferramentasdaqualidade.org/5-porques/
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▪ Estímulo do trabalho em equipa: a execução de todas as disciplinas da ferramenta é baseada 

no trabalho conjunto. Esta relação permite uma maior interação entre pessoas dos diversos 

departamento envolvidos com o problema em questão, assim como estimula a 

cooperatividade e contribuição entre as pessoas. 

 

 

No entanto, no decurso da aplicação desta ferramenta, foi possível identificar alguns equívocos, 

nomeadamente: 

 

▪ Em alguns casos, verificou-se a ausência dos representantes de algumas áreas na reunião de 

Análise das causas, ainda que convocados, facto que prejudicava a eficácia das tais reuniões, 

já que a participação de todos os envolvidos é de fundamental importância. A partir dessa 

constatação, foi definido que só podem ser realizadas essas reuniões com pelo menos um 

representante de cada departamento envolvido, caso contrário, a Análise deve ser remarcada. 

▪ A implementação parcial da ferramenta “Metodologia de Análise e Resolução de Problemas” 

não derivava de um critério uniforme e previamente definido. 

 

Em jeito de remate final deste estudo, a padronização de um sistema de priorização e tratamento de 

reclamações permite o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua, bem como para que a 

empresa estabeleça uma Gestão da qualidade eficaz. 

Com a implementação de um processo padronizado no tratamento de reclamações acredita-se que os 

colaboradores irão utilizar efetivamente o fluxo para a sua realização, tornando o processo menos 

variável, menos propício aos erros, mais eficiente e organizado, permitindo oferecer ao cliente 

serviços de melhor qualidade. 

Por fim, a Tabela 5.10 apresenta o plano de ação atual onde se apresentam as ações realizadas e as 

por realizar.
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Tabela 5.10 - Plano de ação atual 

 

O quê? 

 

Porquê? 

 

Quem? 

 

Como? 

Data de 

Início 

prevista 

Data de 

Início 

efetiva 

Data de 

fim 

prevista 

Data de 

fim 

efetiva 

Métrica 

(Estado) 

 

Caracterizar 

de forma 

eficaz o 

problema a 

que se refere 

a reclamação 

Para que toda a informação 

do problema da 

reclamação seja recolhida 

de forma eficaz e não 

redundante, evitando 

comunicações futuras 

desnecessárias e que 

implicam perdas de tempo. 

 

 

Investigadora 

Carolina Almeida 

 

Elaborar formulário para 

reclamação (formato PDF 

editável), disponível no site da 

organização e partilhado com 

todos os distribuidores via e-

mail 

 

 

Novembro 

2020 

 

 

Dezembro 

2020 

 

 

Dezembro 

2020 

 

 

Dezembro 

2020 

 

 

 

Concluído 

 

Caracterizar 

de forma 

eficaz o 

problema a 

que se refere 

a reclamação 

Para que a informação 

contida na fase de Registo 

esteja completa de maneira 

que se seja possível 

proceder ao devido 

tratamento do problema 

reportado. 

 

Investigadora 

Carolina Almeida 

+ colaborador 

INF 

Alterações ao layout da fase 

de Registo da ACPM (no 

AGIR), introduzindo um 

conjunto de novos campos 

obrigatórios, que considerados 

fundamentais e que ajudam a 

caracterizar o problema a que 

se refere a reclamação. 

 

 

Fevereiro 

2021 

 

 

Março 

2021 

 

 

Maio 

2021 

 

 

Junho 

2021 

 

 

 

Em curso (dependente 

da possibilidade do 

trabalho presencial) 

 

Criar e 

procedimentar 

uma 

metodologia 

de resolução 

de problemas 

- Facilitar a identificação 

da causa-raiz do problema; 

planear uma correção a 

curto prazo; implementar 

uma ação a longo prazo 

com vista a evitar que o 

problema ocorra 

novamente no futuro. 

 

 

Investigadora 

Carolina Almeida 

- Tendo por base as 

ferramentas da Qualidade, 

procedimentar um método de 

Análise e resolução de 

problemas, que auxiliam a 

melhoria contínua dos 

produtos e dos processos da 

organização. 

 

 

Dezembro 

2021 

 

 

Dezembro 

2021 

 

 

Janeiro 

2021 

 

 

Janeiro 

2021 

 

 

Concluído 

Priorizar 

reclamações e 

padronizar o 

seu 

tratamento 

Otimizar o tratamento das 

reclamações e automatizar 

o processo de Análise e de 

priorização das mesmas 

Investigadora 

Carolina Almeida 

+ Gestores da 

Qualidade de 

produto 

- Aplicação da ferramenta de 

gestão Matriz GUT – definir 

critérios para os parâmetros 

Gravidade, Urgência e 

Tendência 

 

Março 

2021 

 

Abril 

2021 

 

Junho 

2021 

 

Julho 

2021 

 

Em curso (dependente 

da possibilidade do 

trabalho presencial) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

 

Após a modelação do estado inicial do processo da Gestão de Reclamações (modelo As-Is), 

recorrendo à notação BPMN 2.0, foram identificados os problemas a serem alvo de atuação. Através, 

da implementação de técnicas e ferramentas Lean/qualidade e outras melhorias de conhecimento 

geral, eliminaram-se atividades de valor não acrescentado e otimizou-se o processo através da 

priorização e padronização da gestão das reclamações. Para tal foi necessário estabelecer critérios e 

definir os parâmetros da matriz GUT, através da realização de reuniões com os respetivos 

envolventes, para que os critérios estipulados tivessem êxito. Para além disso, foram, também, 

definidas as balizas orientadoras, com o objetivo de definir a atuação a prosseguir perante a 

priorização da reclamação, tendo em consideração os intervalos de criticidade da matriz GUT. Foi 

ainda estabelecido o prazo máximo de tempo disponível para cada um dos intervalos do índice de 

GUT. 

Assim, na sequência da referida padronização e priorização do processo de Gestão de Reclamações 

são identificados em primeiro lugar os problemas que, na realidade, tem maior urgência na sua 

resolução e, consoante o resultado da sua priorização, são definidos os procedimentos a adotar em 

prol da resolução de cada problema identificado cujos efeitos se refletem diretamente nos clientes 

internos e externos. 

Com a implementação deste processo, na sua totalidade, que passa pelo registo eficiente do problema, 

a identificação da sua criticidade e o procedimento a adotar face à priorização da reclamação, espera-

se, sobretudo uma otimização do processo, que se traduzirá num ganho substancial de tempo. Para o 

efeito, fez-se uma comparação entre o tempo médio gasto no processo inicial, da gestão de uma 

reclamação crítica, com o método proposto. Neste sentido, de acordo com os dados apurados, estima-

se que haja um ganho significativo de tempo, em cerca de 70% na fase de Registo e 90% na fase de 

Análise, e, consequentemente, a otimização dos recursos humanos. Para além disso, 

independentemente do volume de faturação, a organização, do total das reclamações anuais, 

apresenta um número de reincidências correspondente a cerca de 10%. Assim, se a implementação 

do processo proposto tiver uma eficácia de 100%, prevê-se, pelo menos um impacto de 10% no 

número de reclamações anuais representativas. 

 

Todos estes ganhos, aliados ao aumento da eficácia produtiva, expandido para um período mais 

longo, contribuem para a fidelização dos clientes, reputação da empresa e reflexos ao nível 
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financeiro. Em suma, salienta-se que para que este processo seja robusto é necessário a existência de 

uma melhoria contínua ao longo do tempo.  

O grande desafio deste projeto consistiu em definir os critérios de forma a estabelecer padrões e 

procedimentos, que visam garantir que a informação é inserida de forma correta, permitindo que os 

dados sejam analisados com fiabilidade e que os resultados contribuam efetivamente para a resolução 

rápida e eficaz do problema. Quer isto dizer que para a definição clara da citada padronização de um 

processo foi necessário entender o processo inicial da empresa, compreender os problemas 

subjacentes ao processo, propor melhorias para a resolução dos mesmos, analisar cada uma das 

propostas e por fim validar as que melhor se adequavam. Desta forma, torna-se possível   

proporcionar ao cliente uma maior qualidade, segurança na execução dos processos, alcançando 

assim a satisfação dos clientes e fidelização com a empresa. Com a introdução do processo proposto 

ambos os intervenientes, cliente e empresa, são beneficiados. 

De acordo com o conceito de padronização, o ciclo SDCA ficou pela fase “Standard”, ou seja, após 

a aprovação e validação pelos diretores, o processo documentado, foi disponibilizado, substituindo 

o processo anterior, no Sharepoint da empresa (fase “Do”). No entanto, não foi possível completar 

as restantes fases do ciclo, devido à situação pandémica que se vive e que, consequentemente 

originou restrições temporais limitando o tempo disponível para a execução do projeto. 

Neste sentido, o trabalho num futuro próximo será proceder-se à formação dos colaboradores 

envolventes, implementar o procedimento e a automatização do processo. Numa fase posterior é 

ainda necessário verificar se o processo está a ser cumprido e se atinge os resultados esperados. Após 

esta verificação, procede-se a fase de avaliação dos resultados do novo modelo, ajustando os pontos 

necessários para que qualquer colaborador seja capaz de executar a atividade conforme o padrão 

estabelecido. É relevante referir que o sucesso desta e de outras ferramentas da qualidade, dependem 

de um processo dinâmico que deve ser continuamente melhorado, ou seja, o processo de ser refinado 

e reajustado ao longo do tempo de acordo com as necessidades verificadas ao longo do tempo. 

Após a implementação do modelo desejado, To-Be, é esperado que continuem a ocorrer 

irregularidades nos processos. Com uma constante mudança do contexto empresarial, com as 

variações do dia-a-dia e com as frequentes mudanças da realidade económica em que se insere, as 

mudanças acabam por ser instáveis. Sendo assim, é importante ter em mente a necessidade de 

padronização dos modelos obtidos junto de toda a organização. Só desta forma se consegue garantir 

que as melhorias implementadas se tornam sustentáveis a longo-prazo. 
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ANEXO  I – LAYOUT DA FASE DE REGISTO DE UMA ACPM 
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ANEXO  II – LAYOUT DA FASE DE ANÁLISE DE UMA ACPM 

 

 

 

 



103 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  III - LAYOUT PARA CRIAR/ATRIBUIR UMA AÇÃO 
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ANEXO  IV - LAYOUT DA FASE DE AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA 
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ANEXO  V – PROTÓTIPO DO LAYOUT PROPOSTO PARA A FASE DE REGISTO 
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ANEXO  VI - METODOLOGIA DE ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


