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Resumo 

Esta dissertação tem como tema a documentação e normalização de processos numa empresa 

de consultoria. Para isso fez-se um levantamento de informação e posterior mapeamento dos 

processos principais para a prestação dos seus serviços. 

A empresa em estudo não possui qualquer tipo de documentação relativa a processos ou a 

manuais de procedimentos, pelo que se pretende a identificação e consequente standardização 

dos processos necessários para a prestação dos serviços ao cliente. 

Para se fazer a recolha de informação foram necessárias várias conversas sob a forma de 

entrevista e a posterior observação participante de como atuam na prática. 

Fez-se uma análise ao nível do modelo de negócio e da cadeia de valor da empresa, bem como 

dos serviços prestados, para que se pudesse fazer o levantamento do funcionamento da empresa. 

Perante a informação recolhida determinaram-se os tipos de processos que existem; 

distinguiram-se quatro processos principais, três de suporte e um de gestão.  

De seguida fez-se o mapa de processos de forma a estabelecer os inputs, outputs bem como as 

ligações entre os processos principais. De maneira a definir os responsáveis por cada um destes 

processos elaborou-se uma matriz de responsabilidades, onde também se definiram os 

participantes e os documentos que têm de ser elaborados em cada fase. 

Foram elaboradas fichas de processo de forma detalhada para cada um dos processos principais. 

Anexado a cada processo apresenta-se uma matriz de responsabilidades para as atividades de 

cada processo, uma swimlane, fazendo uma representação gráfica do processo e são 

estabelecidos KPI’s (Key Performance Indicators). 

Para os processos de suporte fez-se também uma pequena descrição com as atividades, 

instruções a seguir e regras de utilização associadas, bem como uma descrição do processo 

através de uma swimlane e ainda a definição de KPI’s. 

Com o trabalho desenvolvido foi possível perceber a necessidade de envolvência e 

concordância das pessoas, em tudo o que diz respeito à organização. 

Através da documentação de toda a informação foi possível estabelecer o sentido de 

responsabilidade partilhada e a coerência entre o que é desenvolvido por todos os 

colaboradores, através da definição de procedimentos a ser seguidos. 

Ao definir KPI’s passou a ser exequível a medição de eficiência e eficácia na empresa e ainda 

a perceção facilitada de pontos críticos e oportunidades de melhoria nos processos, 

incentivando à melhoria contínua da empresa. 
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Survey and Mapping of Processes in a Consultancy Company 

Abstract 

The subject of this dissertation is related with the documentation and standardization of 

processes in a consultancy company. To do this, an analysis to all the information was made 

and the subsequent mapping of the main processes for the provision of their services. 

The company under study does not have any documentation of processes or procedure manual. 

Taking these in consideration, the identification and consequent standardization of the 

processes was necessary for the provision of customer services to be done. 

To collect the information necessary to the study, several conversations were took, under the 

form of interview and the subsequent participant observation to know how they work in 

practice. 

There was made an analysis to the business model and the company's value chain, as well as 

the services provided, so that it could make the analysis of the company's operations. Taking 

into account the information collected, were determined the types of processes that exist: four 

main processes, three support processes and one management process. 

After this, a process map has been done, in order to establish the inputs, outputs and the links 

between the main processes. In order to determine the persons responsibility for each of these 

processes, a matrix of responsibilities was produced, which also defined the participants and 

the documents that must be produced in each phase. 

Process fact sheets were also made, giving detailed information for each of the main processes. 

Attached to each process have a matrix of responsibility for the activities of each process, a 

swimlane, making a graphical representation of the process and a list of KPI's (Key Performance 

Indicators). 

To the support processes were also made a short description with the activities, following 

instructions and using rules associated, as well as a description of the process through a 

swimlane and even the definition of KPI's. 

With the work that was developed, it was possible to see the need for involvement and 

agreement of the people in all that concerns the organization. 

Through the documentation of all information it has been possible to establish the sense of 

shared responsibility and coherence between what is developed for all employees, by 

establishing procedures to be followed. 

After defining KPI’s the company became able to measure the efficiency and effectiveness and 

also facilitate the perception of critical points and improvement opportunities in processes, 

encouraging the continuous improvement of the company. 
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1 Introdução 

A presente dissertação foi elaborada, para obtenção do grau de mestre, no âmbito do Mestrado 

em Engenharia de Serviços e Gestão na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

 

1.1 Contexto do projeto  

Esta dissertação foi elaborada numa empresa de consultoria de operações, fundada em 2009 

que conta com uma equipa ainda reduzida. Neste momento, está a passar por um processo de 

expansão, pelo que a normalização e a documentação dos seus processos é um objetivo fulcral 

da empresa. 

A Leanked é uma organização que procura diariamente melhorar a sua performance e a forma 

como atua. Hoje em dia a concorrência é voraz e torna-se um objetivo primário a constante 

adaptação à mudança e às necessidades do cliente. Assim sendo, pensou-se na elaboração de 

um conjunto de procedimentos para que todos conseguissem seguir e desempenhar o seu 

trabalho individual de forma coerente e interligada com a restante equipa.  

Posto isto, é necessário que sejam aplicados conceitos ao nível da análise e modelação de 

processos. Propôs-se uma breve análise ao modelo de negócio e à cadeia de valor da empresa, 

por forma a facilitar a esquematização de informação para que posteriormente se fizesse o 

mapeamento da mesma. Só havendo uma análise interna dos seus processos de negócio se pode 

melhorar e inovar os serviços que são prestados pela organização. Para que o cliente fique 

satisfeito com o serviço que lhe é prestado é fundamental que esteja bem desenhado e de acordo 

com as suas necessidades.  

A análise e a definição de processos são uma fonte de desenvolvimento e crescimento para 

qualquer empresa. É através da elaboração de processos e procedimentos que se consegue 

definir concretamente como todas as atividades devem ser executadas. É também através desta 

documentação que se torna possível a alteração e a inclusão de melhorias aos processos, bem 

como ao modelo de negócio e à estratégia da empresa. 

Tendo estes fatores em consideração, foram documentados os processos da empresa de maneira 

a que se pudesse definir uma forma standard de trabalho a ser seguida por todos os 

colaboradores da empresa. Foram também identificados indicadores de performance, para que 

futuramente se possam identificar situações críticas ou que possam ser melhoradas no processo. 

 

 

1.2 Descrição do Problema 

A Leanked é uma empresa em que apesar de todos saberem o que fazer e como fazer, ainda não 

estão devidamente definidos e documentados os procedimentos. Isto é, não possui 

documentação com a explicação do procedimento a ser seguido para as situações que 

acontecem diariamente. A falta de normalização de processos, faz com que cada consultor atue 

de acordo com o que lhe parece mais indicado. Com a rápida expansão que ocorreu na empresa 

tornou-se indispensável a reflexão e mudança sobre a forma como se transmite a informação e 

como se documenta a mesma. 
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Além disto não há qualquer modelo de avaliação ao trabalho desenvolvido, não havendo uma 

perceção de qual é a eficiência e eficácia da empresa. Isto é, a empresa não tem definidos 

objetivos ou metas a cumprir de acordo com as funções de cada área de trabalho, pelo que não 

há uma medição do trabalho desenvolvido, para que perante os resultados obtidos seja feita uma 

análise e se possam detetar eventuais pontos críticos e a consequente melhoria dos mesmos. 

Posto isto, torna-se essencial a elaboração de um Manual de Processos e Procedimentos para 

que seja facilitada a passagem de informação e para que não haja discrepâncias no modo de 

trabalho dos diferentes consultores da Leanked.  

 

1.3 Objetivos de investigação 

Tendo por base o problema descrito, pretende-se a definição concreta de todos os passos a 

seguir, bem como todas as decisões a tomar ao longo do projeto, pelo que o objetivo passa pelo 

levantamento dos processos bem como a sua documentação de maneira a que todos tenham 

acesso aos procedimentos a seguir. 

Tenciona-se ter uma melhor perceção do que fazer e como fazer na prestação do serviço. Assim, 

pretende-se elaborar um Manual de Processos e Procedimentos, com o intuito de facilitar a 

execução do nosso objetivo principal que passa pela organização da empresa, bem como um 

maior controlo de toda a gestão organizacional e alcance de resultados e pelo consequente 

aumento da satisfação dos clientes. Espera-se que, como resultado, se possa estabelecer uma 

melhor comunicação e transmissão de informação. Além disso, pretende-se o levantamento de 

funções e responsabilidades para a elaboração do respetivo documento. 

De uma forma sucinta pode-se afirmar que os objetivos desta dissertação são: 

 Identificar os processos principais e os processos de suporte; 

 Documentar os processos; 

 Identificar KPI’s (Key Performance Indicators); 

 Estabelecer responsabilidade partilhada; 

 Identificar atores e participantes para cada processo; 

 Estabelecer notação de documentação comum para todos. 

 

Assim, com esta dissertação pretende-se dar resposta à importância da documentação para a 

empresa, bem como a identificação e utilização de KPI’s. 

1.4 Estudo e Desenvolvimento do Projeto  

Inicialmente, e na tentativa de corresponder aos objetivos que se propõe cumprir, foi feita uma 

revisão da literatura na área de análise e modelação de processos, tendo em conta conceitos 

como o modelo de negócio de uma empresa e os seus processos de negócio; a notação utilizada 

para a documentação e standardização de processos; a reengenharia de processos de negócio; 

a análise à cadeia de valor e ainda os indicadores de performance. 

Para a execução deste projeto optou-se por desenvolver um estudo do tipo qualitativo. Assim, 

começou-se por um levantamento de informação baseado no conhecimento transmitido pelo 

responsável da empresa onde foi providenciada informação relativa a todas as constituintes para 

a prestação do serviço, desde a sua criação à entrega ao cliente. 
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Com base nas informações transmitidas, foi feita a identificação dos responsáveis por cada um 

dos processos identificados. Agendaram-se reuniões com cada uma destas pessoas para que 

fosse feita uma pequena entrevista semiestruturada, permitindo obter conhecimento relativo às 

atividades chave de cada um, que recursos eram necessários, assim como todos os eventos que 

podem ocorrer ao longo do processo. Depois de reunida toda a informação passou-se por ter 

um papel ativo na execução de algumas destas atividades para que fosse possível ter a total 

perceção da realidade. 

Quando concluído o levantamento, fez-se uma sistematização da informação. Para isso fez-se 

uma análise ao modelo de negócio e à cadeia de valor. Depois disto foi feita uma distinção entre 

os diferentes tipos de processos e elaborou-se um mapa de processos. Para a correta transmissão 

de cada um foi elaborada uma ficha de processo com uma representação gráfica (swimlane) de 

maneira a tornar a informação descrita mais esquematizada e tornar evidentes as funções de 

cada um. Tendo em conta o descrito foi elaborada uma listagem de KPI’s. 

 

 

1.5 Organização do relatório 

No primeiro capítulo é feita uma introdução à dissertação, com o contexto e a descrição do 

problema, os objetivos definidos para a investigação e o estudo e desenvolvimento do projeto. 

No segundo capítulo é feita uma revisão da literatura, onde se referem os tópicos fundamentais 

na área de análise e modelação de processos e são identificados os gaps da literatura. 

O capítulo três descreve a empresa onde foi elaborada a dissertação e faz-se referência ao 

problema encontrado. 

O capítulo quatro com conta uma descrição das diversas metodologias que poderiam ter sido 

utilizadas para a resolução do problema identificado e a justificação da escolha tomada. Numa 

segunda secção está a descrição dos passos seguidos na metodologia selecionada para a presente 

investigação. 

No capítulo quinto estão descritas todas as etapas fulcrais para o alcance dos objetivos e para a 

resolução do problema identificado, sendo que alguns dos documentos se encontram nos 

anexos. 

Por último, no capítulo seis, são tecidas as conclusões e perspetivas futuras e ainda a descrição 

do contributo do estudo para os gaps identificados na revisão da literatura. 
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2 Estado da arte  

Neste capítulo é feita uma abordagem à literatura existente relativamente à análise modelação 

de processos. 

2.1 Introdução à Análise e Modelação de Processos 

A análise e modelação de processos é utilizada para a representação de processos, seja para a 

sua criação e standardização como para a futura análise e otimização dos mesmos. 

De acordo com (Aleš Popovič 2006) existem seis princípios para a modelação de processos de 

negócio: Exatidão; Relevância; Eficiência económica; Clareza; Comparabilidade e Desenho 

sistemático. A modelação de processos de negócio exige um conjunto de requisitos que 

necessitam de ser seguidos. Estes requisitos dizem respeito à documentação e redesenho dos 

processos; às medidas de performance (KPI’s); à comunicação e à aprendizagem. 

Segundo (Ungan 2006), a documentação dos processos é essencial para que se consiga 

transmitir o conhecimento e para permitir a análise e melhoria dos mesmos através da utilização 

de ferramentas de análise e modelação de processos, referidas no Capítulo 4. 

Os documentos dos processos são comumente utilizados quando se tem por objetivo a 

standardização ou otimização dos processos. 

Os documentos de processos têm que seguir sete passos, tais como representados na figura 1. 

 

 

Figura 1 - Passos a seguir para a documentação de processos 

Fonte: Adaptado de (Ungan 2006)  

2.2 Modelos de Negócio – Business Model 

Para que se inicie uma análise aos processos de negócio é necessário que se tenha conhecimento 

do modelo de negócio da empresa em análise, assim como a sua estratégia e serviços que se 

propõe a prestar. 

O modelo de negócio tem um papel crucial, já que é através deste que a empresa consegue 

transmitir os seus serviços e o valor acrescentado que tem associado. 

(Chesbrough 2010) defende que “a mediocre technology pursued within a great business model 

may be more valuable that a great technology exploited via a mediocre business model”. Com 

isto pode-se afirmar que o que conta verdadeiramente para o sucesso de uma empresa é a forma 

como está associada aos clientes e a forma como desenha e vende os seus serviços, ao invés do 



Levantamento e Mapeamento de Processos numa Empresa de Consultoria 

 

 

 5 

serviço que presta. O mesmo serviço, vendido de formas distintas, tem níveis de sucesso 

também distintos (Chesbrough 2010). 

A ferramenta business model canvas, bem como a value proposition canvas, é uma componente 

interessante para a representação do modelo de negócio e para a clarificação de quais poderão 

ser os processos de negócio (Chesbrough 2010). De acordo com (Ann Majchrzak 1996) é 

essencial que se consiga ter uma visão macro da estrutura da empresa o que leva a que se 

consiga interpretar as ligações existentes entre os diversos departamentos e a perceber 

necessidades de mudança.  

O business model canvas é composto por nove blocos e permite a identificação da proposta de 

valor, assim como a definição dos segmentos de mercado e os canais e relacionamento com que 

se dirige e contacta o cliente. Além disto consegue representar quais os custos associados e a 

forma com se obtém lucro. Descreve também a vantagem competitiva da empresa, através da 

proposta de valor a que se propõe, assim como as atividades principais, os recursos necessários 

e os seus parceiros (Chesbrough 2010). 

2.3 Processos de Negócio – Business Processes 

Após definido e analisado o modelo de negócio, procede-se ao levantamento dos seus 

processos. Os processos de negócio permitem às organizações uma vista dinâmica, de maneira 

a agir sobre as necessidades que sejam identificadas. Um processo de negócio pode ser 

considerado como um conjunto de atividades que pela sua sequência levam a um resultado, 

sendo que estas atividades necessitam de inputs e criam outputs (K. Vergidis 2008). Ou seja, 

através de cada processo de negócio consegue-se um resultado, que é também um objetivo da 

empresa (Guilherme Luiz Müller 2010).  

A modelação dos processos de negócio permite que haja uma perceção facilitada de possíveis 

melhorias a implementar nos processos em estudo, bem como a melhor comunicação entre 

todas as partes envolvidas (Aleš Popovič 2006). 

Os processos podem ser de três tipos: processos de gestão que são responsáveis por gerir quer 

os processos principais como os processos de suporte. Os processos principais são os que levam 

diretamente à satisfação dos clientes e que adicionam valor para o negócio. Os processos de 

suporte não adicionam valor direto, mas suportam os processos principais (Azevedo 2014). 

2.4 BPMN (Business Process Model and Notation) 

BPMN (Business Process Modeling Notation) é a notação definida como padrão para a análise 

e modelação de processos. Assim, neste capítulo faz-se referência a esta notação e às regras a 

seguir para a sua aplicação. 

BPMN é uma ferramenta de diagramas standard e de fácil utilização, sendo muito intuitiva e 

user-friendly, em muito devido às semelhanças apresentadas com os fluxogramas (referidos no 

Capítulo 4), utilizada para que se faça a representação dos processos. No entanto, só é eficiente 

se for utilizada com rigor e precisão, de maneira a que não se incorra em erros (Stephen A. 

White 2008).  

Esta é uma notação que permite uma comunicação acessível entre os diversos departamentos, 

uma vez que tem um estilo que é facilmente percebido por todos e consistente com os melhores 

princípios e práticas e porque não há necessidade de conhecimento específico de qualquer tipo 

de linguagem (Silver 2009).  
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BPMN utiliza três níveis diferentes de uso. O nível um não passa de um desenho descritivo, 

utilizando apenas conceitos básicos, enquanto o dois já é mais analítico, pelo que faz uma 

descrição mais pormenorizada e inclui variáveis que possam ocorrer e o três que já abrange a 

parte executável, através do processamento de informação (Silver 2009). 

Segundo (Stephen A. White 2008) há três níveis de modelação de processos: 1) mapa de 

processos: pode ser considerado como um fluxograma pouco detalhado; 2) descrição de 

processo: é mais descritivo porque envolve mais informação; 3) modelo de processo: 

denominado como um fluxograma com grande nível de detalhe, podendo ser a base para uma 

simulação. 

Muitas vezes a criação de um modelo de processo é a base necessária para o arranque de um 

levantamento e análise ao nível das operações para as consequentes sugestões de melhoria 

(Stephen A. White 2008). 

Para que haja a implementação destas melhorias é necessário um redesenho dos processos, bem 

como um apoio suportado por documentação. 

 

2.4.1 Notação e Standardização 

Para que a comunicação e interpretação seja facilitada é necessário que seja criada uma 

standardização. Assim sendo, foi criada uma notação que deve ser seguida na modelação de 

processos (Allweyer 2009). Na figura 2 encontra-se esquematizada a notação utilizada ao longo 

do presente relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Notação BPMN 

 

2.4.2 Processos 

Os processos são um tópico fulcral quando se pretende estudar uma empresa ou delineá-la. Isto 

porque é através do desenho dos processos que se consegue compreender a forma como é 
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transmitida a informação e o valor para o cliente, bem como a satisfação do mesmo. Desta 

forma, o correto diagnóstico do processo e o respetivo desenho dos fluxos são primordiais para 

que se consiga uma visão macro, assim como para priorizar os processos que necessitam de 

mais atenção (Guilherme Luiz Müller 2010). 

Um processo pode ser definido como um “Método, sistema, modo de fazer uma coisa”; 

“Conjunto de manipulações para obter um resultado”; “Conjunto de papéis relativos a um 

negócio” (Priberam s.d.). De acordo com (Alec Sharp 2000) “A process is a way for an 

enterprise to organize work and resources (…) to accomplish its aims”. 

Segundo (Aleš Popovič 2006) os processos têm clientes internos e externos, sendo que para 

ambos têm de ser produzidos outputs. Cada processo é constituído por atividades, que são os 

passos a seguir para que se consiga alcançar o resultado final pretendido de cada processo. Por 

vezes as atividades necessitam de ser suportadas por recursos. 

Todos os processos são constituídos por inputs que são transformados e levam a outputs. Todos 

os inputs e outputs são resposta a requisitos estipulados pelo passo seguinte. Cada processo tem 

associado um ator, que é o “proprietário”, ou seja, o responsável por tudo o que aconteça 

naquele processo. É este ator que tem a seu cargo o cumprimento de todas as atividades e 

elaboração dos documentos associados, bem como a melhoria do processo (Arthur R. Tenner 

2000). 

De maneira a distinguir o processo do output deve-se usar sempre um verbo para o processo e 

um nome para o output. Exemplos deste último podem ser: relatórios, calendários ou a 

satisfação do cliente. (Arthur R. Tenner 2000). 

Segundo (Alec Sharp 2000) o problema mais comum quando estamos perante a identificação 

de processos é o erro ao identificar as atividades que o constituem. Para a correta identificação 

é necessária uma análise minuciosa e atenta ao âmbito do processo em estudo. Só tendo uma 

correta perceção do contexto poderão ser facilmente identificados erros na sua descrição. 

Por forma a haver uma identificação dos processos existentes dentro de uma organização poderá 

ser interessante analisar quais são as funções existentes. Segundo (Arthur R. Tenner 2000), após 

a identificação das funções e quem é o seu responsável, torna-se mais fácil a identificação e 

definição dos processos e dos respetivos nomes. No entanto, deve-se categorizar de acordo com 

o trabalho que é desempenhado e não pelo cargo de que se é intitulado.  

 

2.4.3 Atividades 

Segundo (Stephen A. White 2008) uma atividade pode ser a representação de uma tarefa, um 

subprocesso ou um loop interno. (Allweyer 2009) defende que uma atividade não se pode 

dividir enquanto um subprocesso é composto por várias tarefas. Uma atividade tem associado 

um input, um output e pode ter um ou vários recursos associados.  

A diferença entre uma tarefa e um subprocesso é que este poderá ser desenvolvido com mais 

detalhe, enquanto a tarefa não (Stephen A. White 2008) e (Allweyer 2009). 

Um loop poderá ser útil quando estamos perante uma atividade que se repete diversas vezes e 

que temos que a representar ao longo do processo. De notar que um subprocesso também pode 

ser um loop em simultâneo (Allweyer 2009). 
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2.4.4 Eventos 

Ao longo de um processo podem existir vários eventos e podem ter um trigger ou um resultado 

associado. Os eventos podem ser de três tipos: de início de processo; intermédios ou de 

conclusão de processo (Stephen A. White 2008). 

De acordo com (Allweyer 2009), um evento poderá ter um trigger associado, o que significa 

que poderá ter um tempo estipulado, um alerta para a possibilidade de ocorrência de erro ou 

uma mensagem associada.  

Por norma só existe um evento de início para cada processo, já no que diz respeito aos eventos 

de fim podem existir vários ao longo de todo o processo (Silver 2009). 

  

2.5 BPR (Business Process Reengineering) 

BPR é uma metodologia que tem por objetivo a melhoria contínua, em tudo o que diz respeito 

à organização (Aleš Popovič 2006).  

Tendo por base (Arthur R. Tenner 2000), a reengenharia baseia-se em questionar sempre o 

porquê de tudo; em reinventar, ao invés de melhorar o que está feito. Muitas das vezes é 

necessário esquecer o que está feito e mudar completamente. Por vezes, as alterações de 

mudança surgem tendo em conta o desenho dos processos, levando ao seu redesenho. Assim, é 

fundamental para a otimização dos processos de uma empresa que estes estejam devidamente 

documentados. 

De acordo com (Aleš Popovič 2006) é fundamental que se transmita claramente a ideia, bem 

como o suporte que é necessário para a execução do processo. Para (Ann Majchrzak 1996) a 

reengenharia dos processos de negócio só faz sentido se a empresa estiver preparada para a 

mudança, o que implica mudar a cultura da empresa. Quando se pretende alterar rotinas ou 

procedimentos deve-se sempre ter em conta os participantes no processo de maneira a envolver 

todos e a criar uma mudança transparente. Defende ainda que o sucesso da reengenharia para a 

mudança dos processos de negócio está intimamente relacionado com a capacidade de tornar a 

responsabilidade coletiva. 

 

A reengenharia de processos tem vindo a aumentar o relacionamento com a melhoria contínua, 

comumente denominada por Kaizen. O Kaizen teve origem no Japão e é uma metodologia que 

tem por base a melhoria contínua. Kai significa mudar e zen significa melhor, ou seja, quando 

estamos a implementar Kaizen queremos mudar para melhor (Kaizen Institute 2016). 

Sempre que uma empresa pretende melhorar os seus processos deve considerar o conceito 

Kaizen aliado à reengenharia dos processos, por forma a obter melhores resultados. Na figura 

3 está representado o fluxo a seguir para que se consiga relacionar o conceito Kaizen com a 

reengenharia de processos (Alec Sharp 2000).  
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Figura 3 - Fusão entre Reengenharia e melhoria contínua dos Processos 

Fonte: Adaptado de (Alec Sharp 2000)  

 

Segundo (Arthur R. Tenner 2000) a reengenharia muda o estado atual de forma drástica e 

repentina, enquanto a melhoria contínua muda de forma não tão acentuada, por ser mais suave 

e incremental ao longo de um período de tempo. 

Estes dois conceitos estão estreitamente relacionados, já que depois de se ter implementado 

algo de novo, essa alteração deve ser analisada e estudada continuamente por forma a não ficar 

obsoleta. Tendo isto por base, nasce a gestão de processos (Alec Sharp 2000). 

A gestão de processos passa pelo desenho ou redesenho de um novo produto/serviço, desde que 

há a perceção de necessidade/oportunidade identificada do cliente até à sua satisfação. Para esta 

concretização deve-se ter como preocupação a identificação dos três tipos de processos: 

processos de gestão; principais e de suporte (Faria 2014).  

Pode-se dizer que a gestão de processos é responsável por garantir a excelência no desempenho, 

levando à consequente medição da eficiência. Assim, ao estudar e melhorar todos os inputs, e 

as consequentes atividades, consegue-se garantir que os outputs serão também eficientes e bem-

sucedidos (Alec Sharp 2000). 

 

2.6 Cadeia de Valor - Value Chain  

De acordo com (John Ward 1996) perceber a estratégia de negócio da empresa é fulcral para 

que se consiga proceder à reengenharia do negócio. O mesmo autor defende que para que se 

consiga melhorar uma organização é indispensável a identificação de processos desnecessários 

e a sua eliminação; racionalizar os restantes por forma a otimizá-los; diminuir as falhas e erros 

e automatizar o que for possível.  

A cadeia de valor permite uma melhor perceção do que a organização necessita, sejam recursos 

ou atividades para a realização dos serviços prestados, bem como analisar quais as operações 

que acrescentam valor ao negócio. É composta por cinco atividades principais: inbound 

logistics, operações, outbound logistics; marketing & vendas e serviço; e por quarto de suporte: 

infraestrutura da empresa; gestão de recursos humanos; desenvolvimento tecnológico e 

procurement. 
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Ao desenvolver uma análise da cadeia de valor, identifica-se um conjunto de subatividades 

tanto para atividades principais como de suporte. Através desta identificação consegue-se 

detalhar o valor que é providenciado para o cliente e como lhe é transmitido. 

 

2.7 Process Performance 

As Medidas de Performance de um Processo são comumente denominadas de Key Performance 

Indicators (KPI’s).  

Os indicadores podem estar definidos de maneira a determinar se a forma como se faz está 

correta, ou seja, relacionado com os inputs e portanto associado à produtividade e aos custos 

(eficiência) ou se se faz o correto (eficácia), relacionado com os outputs, ou seja, à satisfação 

dos clientes e serviços prestados (Azevedo, Process Performance Measure 2013).  

Estes indicadores são um dos passos para a realização da documentação dos processos e 

segundo (Ungan 2006) podem ser de três tipos: eficácia, relacionados com a forma como se 

alcança o pretendido; eficiência, associados ao esforço e aos recursos necessários; ou de 

adaptabilidade, ligados à rapidez e facilidade com que se alcançam os resultados. 

Já de acordo com (Arthur R. Tenner 2000) existem três tipos de indicadores: eficiência que está 

relacionada com o processo e com os recursos necessários para a sua execução; eficácia está 

associada aos outputs e à forma como o serviço é entregue e por último a satisfação dos clientes 

que é medida de acordo com o outcome e está relacionado com a capacidade de satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

Os indicadores de desempenho têm um papel fulcral uma vez que são a medida que permite a 

análise e avaliação de como está a organização em parâmetros que são considerados essenciais 

para o negócio. Assim, os KPI’s permitem a melhoria contínua de acordo com os resultados 

obtidos e com as ações tomadas por forma a combater o que está menos bem, sendo 

fundamentais para a reengenharia dos processos (Arthur R. Tenner 2000). 

 

2.8 Gaps Identificados 

A normalização dos processos tem vindo a ser uma área de interesse pelas mais variadas 

empresas, independentemente do sector de atividade ou da sua dimensão, sendo hoje em dia 

vista como uma mais-valia para a melhoria contínua da empresa. É, no entanto, comum, após 

o levantamento e mapeamento dos processos a estagnação do estudo, não havendo uma 

otimização contínua dos mesmos. Além disto, é também usual, a não transmissão destes 

mesmos processos a todos os colaboradores da empresa, sabendo-se, contudo, que o 

envolvimento das pessoas é um fator essencial para que se consigam atingir melhores 

resultados. 

Assim, pretende-se com este estudo contribuir não só para a elaboração de um Manual de 

Processos e Procedimentos, mas também a sua transmissão aos colaboradores e incutir a 

necessidade de os alterar consoante as necessidades assim o obriguem. Isto é, contribuir para o 

desenvolvimento destes conhecimentos através de uma aplicação prática dos mesmos. 
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A definição de processos é uma área que envolve muitas outras, sendo que está profundamente 

relacionada com a estratégia da empresa e o seu modelo de negócio. Com este estudo pretende-

se dar, ainda que um pequeno contributo, à importância da interligação entre o que está 

estabelecido no modelo de negócio e a ligação destes conceitos para a definição dos processos 

principais, bem como a sua alteração ao longo do tempo e a implicação que traz para a mudança 

dos processos definidos. 
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3 Caracterização da empresa e do problema 

Neste capítulo é feita uma breve descrição da empresa, bem como a caracterização do problema 

encontrado. É também feita uma análise à situação inicial da empresa, através da cadeia de 

valor e do modelo de negócio, por forma a expressar a maneira como a empresa está estruturada. 

Além disso, faz-se uma descrição dos serviços prestados e uma listagem de funções e 

responsabilidades. 

 

3.1 Descrição da Empresa 

A Leanked é uma empresa que presta serviços na área de consultoria operacional. Foi criada 

em 2009, com sede em Aveiro e pertence ao Grupo Empresarial HM Consultores, presente no 

mercado da consultoria desde 1987. 

O grupo HM é composto por várias áreas: Projetos & Incentivos; Formação & 

Desenvolvimento; Marketing & Comunicação; Sistemas de Gestão; HMBO; HMW; Lean 

Finance e a Leanked (HM Consultores s.d.). Esta última foi fundada com o objetivo não só de 

dar resposta às necessidades dos clientes nas vertentes de Engenharia e Gestão Industrial, mas 

também como forma de expandir o grupo através da contribuição para um futuro mais 

competitivo das organizações (Leanked 2016). 

A Leanked atua em PME (Pequenas e Médias Empresas), em todos os setores de atividade, 

sendo, no entanto, o seu foco principal no setor industrial, na zona norte e centro de Portugal. 

A estrutura funcional da empresa está assente na Direção Geral, na Área financeira, Direção de 

Marketing e Recursos Humanos, Direção Técnica e um conjunto de consultores. 

A Leanked partilha a área comercial com o restante grupo, pelo que é facilitada a passagem de 

informação ao nível dos serviços prestados, pelo grupo HM Consultores, atingindo um maior 

número de possíveis clientes. Por vezes, há uma passagem de clientes de uns serviços para os 

outros, entre as diferentes marcas registadas do grupo, sendo que Leanked é a solução que os 

clientes procuram para que consigam atingir os seus objetivos ao nível de inovação e excelência 

operacional.  

Fruto da experiência que foi adquirindo ao longo dos anos, foi transformando o seu modelo de 

negócio, passando o foco da formação da gestão de topo das empresas para a oferta de serviços 

mais operacionais, com forte presença no terreno junto das tarefas que acrescentam valor e onde 

as dificuldades são mais sentidas. Assim, pode-se considerar como uma empresa que aposta na 

aplicação de ferramentas e filosofias Lean e Kaizen, aliadas a uma forte componente de 

resolução de problemas de engenharia. 

Oferece dois serviços principais: o Planeamento Operacional Leanked (POL) e o Projeto de 

Melhoria Operacional Leanked (PMOL). 

O POL é caracterizado pelo primeiro contacto da equipa consultora na empresa cliente e visa 

identificar o impacto de um projeto de transformação operacional. Tipicamente constituído por 

três dias de trabalho nas instalações do cliente, a metodologia de trabalho passa por conhecer 

os responsáveis, os processos, as cadeias de valor principais e as principais dificuldades 

sentidas. Através da observação identificam-se desperdícios e oportunidades de melhoria e 

através da recolha de dados procede-se ao cálculo do estado de maturidade da empresa. Este 
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serviço resulta na apresentação à administração da empresa cliente de um conjunto de 

evidências que sustentam um impacto a atingir com o PMOL, assente em áreas de intervenção 

com objetivos definidos e num cronograma com duração determinada. 

Caso o cliente compre este serviço ser-lhe-á atribuída uma equipa composta por um consultor 

sénior e um consultor júnior com uma visita bissemanal, durante o período de tempo estipulado 

(entre doze e vinte e quatro meses), onde se desenvolve um plano de ações de acordo com as 

necessidades diagnosticadas no POL, bem como formação para que após o término do projeto 

o cliente possa dar continuidade às filosofias implementadas. 

Ambos os serviços prestados têm sempre um componente adaptável, podendo ser customizados 

de acordo com as necessidades do cliente e com os objetivos do mesmo. 

No início de um projeto de melhoria contínua é sempre feito um Estudo de Maturidade Leanked 

(ver anexo J) que consiste em onze pilares. Com este estudo pretende-se a definição de como a 

empresa está antes do projeto da Leanked começar, para que no final se faça de novo essa 

mesma análise e se comparem os valores. Este estudo serve, por vezes, de base para a definição 

de ações para as propostas de melhoria a apresentar. Conforme o que for analisado e os objetivos 

do cliente a Leanked propõe-se a atingir um resultado que caso o consiga cumprir é-lhe 

atribuído um prémio.  

A Leanked diferencia-se dos seus concorrentes pela forte conexão que cria com todas as pessoas 

envolvidas no projeto. Prova disso é a plataforma de divulgação que desenvolveu, onde dá 

ênfase à necessidade de envolver todos os intervenientes e à importância do contributo de todos 

(ver anexo L). Além disto, desenvolveu inquéritos de satisfação e clima organizacional, a todos 

os trabalhadores da empresa cliente, tendo em vista o aumento de satisfação e motivação de 

todos os colaboradores (anexo M). 

Para que se proceda à venda destes serviços é elaborada documentação baseada na definição do 

público-alvo nos serviços que são prestados. Esta documentação é elaborada pela equipa de 

marketing da Leanked, mas é apresentada aos clientes pela área comercial do grupo 

empresarial. 

 

3.2 Descrição do Problema  

Na Leanked há uma lacuna na área dos processos e procedimentos. Apesar da empresa saber 

que existem vários processos, não os tem identificados nem documentados, o que leva a que 

sempre que algum colaborador necessite de informação a procure junto de colegas que 

trabalham na empresa há mais tempo.  

Fruto do processo de expansão a decorrer na organização, esta lacuna começa a ganhar uma 

forma mais acentuada, pelo que a standardização dos processos se torna um objetivo 

primordial. Assim, pretende-se a elaboração de um Manual de Processos para colmatar a falha 

ao nível de procedimentos a seguir, onde estarão distinguidos os processos principais, com as 

suas fases e a sequência entre elas e a ligação com os seus processos de suporte. A falta de um 

manual com uma breve descrição dos processos que ocorrem com mais frequência é uma falha 

crucial para a receção de um novo colaborador, uma vez que não lhe é transmitida uma ideia 

clara dos procedimentos com que terá que lidar diariamente, tornando-se um tópico que 

necessita de uma rápida solução. 
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Há uma falha ao nível da comunicação, não existindo transmissão de informação. Em 

consequência deste problema surge, a falta de conhecimento nas funções e responsabilidades 

de cada um, bem como a passagem de informação entre os colaboradores. Não existe qualquer 

tipo de meio de comunicação definido, o que dificulta a transparência, a organização e a 

definição de papéis nas diversas situações, pelo que se torna essencial a definição das funções 

de cada um e de um meio para o conhecimento de todos. 

Além disto, foi também identificada uma lacuna na definição de objetivos e na avaliação de 

desempenho da empresa, não estando definidas metas a cumprir para as diversas atividades e 

não havendo, consequentemente uma medição do desempenho das diversas áreas da empresa. 

 

3.3 Análise à situação inicial 

Neste capítulo é feita uma breve análise e esquematização ao nível das funções e 

responsabilidades de cada um; uma análise ao modelo de negócio da empresa e ainda uma 

análise à cadeia de valor. 

 

3.3.1 Funções e Responsabilidades 

Como já foi referido, apesar de todos os colaboradores terem conhecimento de qual o seu papel 

funcional na organização, estes não estão descritos em qualquer tipo de documento, no entanto, 

para a correta caracterização do problema, foi elaborada uma tabela com o cargo e a respetiva 

função/responsabilidade de cada colaborador (ver tabela 1). 

 

Tabela 1- Lista de Funções e Responsabilidades 

Cargo Função/Responsabilidade 

CEO Delegar tarefas; 

Supervisionar trabalho a ser desenvolvido; 

Aprovar objetivos e atividades a desempenhar; 

Presença nas apresentações intermédias e de resultados; 

Assinar contratos. 

Diretor Financeiro Remuneração Salarial; 

Remuneração de Despesas; 

Aprovação de compras de material e equipamento; 

Eleição de postos de lavagem, postos de abastecimento e oficinas 

para as viaturas.  

Área Comercial Contactar Clientes; 

Apresentar empresa e serviços; 

Apresentar proposta POL; 
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Estabelecer contacto com os clientes. 

Diretor Marketing e 

RH 

Acolher novos colaboradores;  

Gerir material; 

Elaborar documentos para divulgação; 

Ajuste nos serviços; 

Divulgação dos serviços. 

Diretor Técnico Autorizar ausências; 

Apresentação técnica no POL; 

Responsável pelo POL; 

Acompanhamento dos projetos PMOL. 

Líder de Projeto Liderança no Projeto alocado; 

Delegar tarefas ao consultor alocado em conjunto no projeto; 

Tomada de Decisão; 

Análise do estado atual; 

Apresentação de resultados. 

Consultor de Projeto Auxiliar o gestor de projeto nas atividades a desenvolver. 

Consultor Possível intervenção pontual no projeto, em áreas em que tenha 

mais experiência. 

 

3.3.2 Análise do Modelo de Negócio 

Na figura 4, apresentada abaixo consta uma descrição do modelo de negócio, através da 

ferramenta business model canvas que é composta por nove blocos e permite transmitir 

informação relativamente à proposta de valor bem como aos parceiros; atividades, recursos, 

segmentação e relacionamento com o cliente, canais, estrutura de custo e as receitas. 

Assim, na figura abaixo transmite-se o valor que a empresa se propõe criar a todos os clientes 

através dos serviços que presta, bem como a forma que chega até eles. 
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Figura 4 - Business Model Canvas 

 

Tendo em consideração a Proposta de Valor descrita, fez-se uma explicação mais detalhada da 

mesma, através do Value Propostion Canvas, presente na figura 5.  

 

Figura 5 – Value Proporsition Canvas 
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3.3.3 Análise da cadeia de valor 

Na análise à cadeia de valor apresentada na figura 6 constam as atividades de suporte da 

empresa, no que diz respeito a: estrutura da empresa, gestão de recursos humanos, 

desenvolvimento tecnológico e procurement e das atividades principais: inbound logistics, 

operações, outbound logistics; marketing & vendas e serviço. Com a análise feita à cadeia de 

valor torna-se mais clara a definição das atividades desempenhadas pela empresa, bem como a 

sua distinção entre o que é principal e secundário. O levantamento deste tipo de informação é 

essencial para que se consigam definir os processos e procedimentos da forma mais correta 

possível. 

Figura 6 – Análise à Cadeia de Valor 

 

Observando com detalhe o problema identificado e existente na Leanked, assim como as 

análises anteriormente apresentadas, modelo de negócio e cadeia de valor respetivamente, 

existem questões sobre as quais será desenvolvido em caráter de investigação o restante 

trabalho: 

 De que forma a documentação dos processos e procedimentos pode melhorar a atuação 

dos colaboradores? 

 De que forma a identificação de indicadores de performance contribui para a 

continuação do trabalho iniciado? 
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4 Metodologia  

Neste capítulo pretende-se elaborar uma breve descrição das diversas metodologias que 

poderiam ser utilizadas para abordar o problema identificado bem como uma justificação para 

a escolha tomada e uma descrição sucinta do método seguido. 

 

4.1 Análise comparativa de abordagens existentes  

Por forma a procedermos à recolha de informação para esta investigação teve-se que considerar 

e analisar o leque de metodologias descritas abaixo. 

Apresenta-se a distinção entre uma investigação quantitativa ou qualitativa. A investigação 

qualitativa é predominantemente baseada na interpretação, tendo em consideração o contexto 

em que estamos inseridos. Este tipo de investigação torna-se difícil pela grande subjetividade, 

número de fontes e flexibilidade que tem associada. A investigação quantitativa tem por base 

métodos hipotéticos, fazendo-se testes de hipóteses e análises de dados, o que faz com que seja 

uma investigação objetiva (Jordão 2015). 

Tendo por base estas definições, considerou-se que o mais apropriado para esta dissertação seria 

a investigação qualitativa, já que para que possamos proceder à análise e modelação dos 

processos teremos que nos basear na recolha de informação que nos for fornecida. 

Com base no método acima escolhido, iremos apenas abordar as metodologias que se 

enquadrem neste tipo de investigação. O presente trabalho é composto por duas fases: na 

primeira fase é feito um levantamento de informação e na segunda fase o mapeamento da 

mesma. Para a execução de um levantamento de processos, podem-se considerar entrevistas ou 

observação, sendo também necessário definir um número de amostras. Para o mapeamento 

existem diversas técnicas que podem auxiliar, tais como: mapa de processos, matriz de 

responsabilidades, fluxogramas, mapofluxograma, swimlane, service blueprints ou UML 

(Unified Modeling Language). 

A entrevista é considerada por (Michael D. Myers 2007) como sendo a metodologia de recolha 

de informação mais importante. Esta técnica permite acesso a mais informação, conhecer o dia-

a-dia dos entrevistados, e aumentar a interação entre o investigador e o entrevistado. No entanto, 

as entrevistas apresentam alguns pontos negativos. Numa primeira fase em que os entrevistados 

não conhecem o entrevistador pode levar à falta de confiança e receio para transmitir 

determinadas informações o que pode influenciar as respostas. 

De acordo com (Jordão, O processo de investigação: Etapas do processo de investigação. 2015) 

a entrevista pode ser: estruturada (sem improviso, normalmente associadas a questionários); 

semiestruturada (com questões abertas e o investigador atua como moderador, apenas para 

garantir o fio condutor da conversa) ou não-estruturada, (em que o investigador não formula 

questões, apenas inicia conversa com um tema geral, para que o entrevistado desenvolva o 

assunto). 

Segundo (Michael D. Myers 2007) pode ainda haver entrevistas com duas ou mais pessoas, 

denominado de entrevistas de grupo. As entrevistas de grupo podem ser realizadas em qualquer 

tipo de entrevista descrita acima. 
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De acordo com (Patrícia Adler 1998), a observação qualitativa foca-se muito na observação 

participante. A forma como o observador recolhe informação pode ser de quatro tipos: 

totalmente participante; participante enquanto observador; observador enquanto participante; 

totalmente observador. 

Apresenta como vantagens: a facilidade de interação com os colaboradores que executam o 

processo; a flexibilidade na forma como se vê a realidade; e o rigor na recolha de informação 

através da evidência no local. 

Como desvantagens tem a influência: o observador pode não interpretar corretamente ou ser 

influenciado; e a confiança: não há como comprovar as interpretações feitas. 

Em alguns estudos, dependendo do contexto do problema, poderá fazer sentido ter um número 

ótimo de amostras, sendo que este número depende do tipo de estudo e dos parâmetros definidos 

para o caso. Num estudo qualitativo o número de amostras é uma escolha do investigador, de 

acordo com o que este considera apropriado para o estudo (Marshall 1996). 

No caso estudado, os entrevistados foram escolhidos tendo por base as suas funções. Quando 

terminada a recolha de informação, fez-se uma análise da mesma para que se prosseguisse com 

a investigação. Para isso, consideraram-se as metodologias abaixo. 

De acordo com (Carlos Henrique Pereira Mello 2005) as Service Blueprints são uma ótima 

forma de representar processos em empresas de serviços por terem sido criadas nesse setor. 

É uma ferramenta considerada por (Lia Patrício 2008) como ideal quando se pretende desenhar 

ações de vários atores e sistematizar processos. É, no entanto, apenas indicada quando se 

pretende distinguir claramente as funções desempenhas em backoffice e em frontoffice. 

Os mapas de processos são considerados por (Aleš Popovič 2006) como uma ferramenta de 

gestão que tem por base a modelação de processos, sendo que estes têm por objetivo a fácil 

perceção e comunicação entre os diversos intervenientes, sendo bastante detalhados. Segundo 

este mesmo autor, um mapa de processos é considerado como uma representação gráfica, que 

tem em conta os vários passos a considerar. Além disto, são úteis na identificação de problemas 

e na análise de possíveis melhorias a implementar. De acordo com (Unga 2006) permitem a 

identificação das diversas relações existentes entre as atividades.  

É considerado por (Carlos Henrique Pereira Mello 2005) que o mapa de processos é 

fundamental para que cada colaborador consiga perceber a importância das suas funções bem 

como responsabilidades.  

Segundo (Eugênio Pacceli Costa 2008) e (Kwami Samora Alfama Correia 2002) para que se 

consiga desenhar um mapa de processos, é necessário ter por base fluxos de informação, 

registos de atividade e possíveis restrições consideradas relevantes para o processo em estudo.  

As swimlanes são de acordo com (Stephen A. White 2008) uma ferramenta pertencente ao 

BPMN, que permite a organização de informação/atividades num diagrama. Há dois conceitos 

distintos: Pools, que delimitam cada processo e Lanes que estão incluídas nas pools e 

representam as atividades de cada processo, bem como os atores associados às atividades 

(representadas na figura 2). Sempre que se pretenda representar um ator diferente devemos 

acrescentar um lane à pool (Allweyer 2010). 

É uma ferramenta considerada capaz de demonstrar a necessidade e organização na modelação, 

sendo no entanto, também conhecida por ter algumas limitações na forma como o demonstra, 

por ser uma ferramenta muito restrita (Geist 2013). 
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A grande limitação relaciona-se com a sua complexidade, sendo pouco intuitiva, principalmente 

se comparada com os fluxogramas. Assim sendo, não é indicada quando estamos perante um 

processo que se foca predominantemente num ator (Faria 2014). 

Os fluxogramas têm um vocabulário limitado, fazendo com que haja muitas omissões e são 

imprecisos nos detalhes (Unga 2006). Além disso, não define claramente quem é responsável 

por determinada tarefa. 

Segundo (Allweyer 2010), são comumente utilizados por serem facilmente elaborados e 

entendidos. No entanto, são uma ferramenta que não cumpre com alguns aspetos considerados 

fulcrais para a modelação de processos.  

A matriz de responsabilidades é útil quando estamos perante um processo com vários atores e 

participantes, no entanto não é capaz de expressar modelos muito complexos. Desta forma, a 

matriz é ideal para se representar as atividades macro com todos os intervenientes para as 

mesmas, sendo a ferramenta ideal para se expressar todos os atores, responsáveis ou apenas 

participantes em cada parte do processo. (Faria 2014). 

De acordo com (Kelly Carla Dias Lobato 2010) o mapofluxograma permite visualizar todas as 

movimentações. Contudo, (F. L. Kwami Samora Alfama Correia 2002) defende que só faz 

sentido utilizar mapofluxogramas se as deslocações/movimentações forem um tópico essencial 

a ter em consideração para o estudo a realizar.  

UML (Unified Modeling Language) auxilia na modelação de software antes de se iniciar a sua 

conceção. Com a modelação do que se pretende fazer, há uma visão mais alargada de quais 

serão as perspetivas de futuro e reduzir a probabilidade de falha, bem como dos diversos 

requisitos que são necessários cumprir para o sucesso do software. 

Independentemente da metodologia usada para se fazer a análise, a UML pode ser utilizada 

para transmitir os resultados alcançados, sento por isso uma grande vantagem desta ferramenta 

(Unified Modeling Language 1997). UML tem treze tipos de diagramas que podem ser de três 

categorias distintas: diagramas de estrutura; diagramas de comportamento e diagramas de 

interação (Unified Modeling Language 1997).   

No entanto, de acordo com (Allweyer 2010), UML apesar de ser uma ferramenta para a 

standardização, ainda não é reconhecida no âmbito da modelação de processos de negócio. 

Tendo em conta as ferramentas descritas acima, optou-se pela utilização de um mapa de 

processos de maneira a evidenciar a ligação entre os processos principais. Para a descrição dos 

processos principais e de suporte optou-se por utilizar swimlanes, de forma a ficar evidenciado 

os atores e a sequência de atividades. De maneira a demonstrar as responsabilidades de cada 

um, seja numa visão macro como ao nível de cada processo principal, elaboraram-se matrizes 

de responsabilidade. 

 

4.2 Método seguido no projeto 

Tendo por base os objetivos no capítulo 1, optou-se por uma abordagem qualitativa. Isto porque 

não é possível ter uma quantificação de dados, apenas se pode basear a investigação na 

informação que é transmitida e no contexto que é trabalhada. Para esta investigação foi feita 

uma análise de várias fontes de informação, de maneira a que houvesse um cruzamento de 

dados e se conseguisse estipular um padrão.  
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Numa primeira fase, fez-se uma revisão da literatura no âmbito de análise e modelação de 

processos. Com esta investigação conseguiu-se perceber como o tema era abordado por outros 

autores e como tinham solucionado problemas idênticos aos encontrados na Leanked.  

Uma vez que o nosso objetivo principal passa pela documentação dos processos, começou-se 

por fazer o levantamento dos processos principais associados à prestação do serviço. Para os 

processos principais foram identificados os processos de suporte e o processo de gestão, em 

comum com todos eles. De maneira a obter uma ideia genérica do processo começou-se por ter 

uma conversa junto de uma pessoa responsável da empresa e que por isso tem um conhecimento 

global de todo o processo, para que a recolha de informação para o estudo possa partir de um 

conhecimento prévio. 

Para a correta identificação dos processos procedeu-se à identificação de quem é responsável 

por que atividades e qual a sequência de atividades entre os atores. Depois de definidos fez-se 

um mapa de processos de forma a facilitar a visibilidade das interações, bem como os seus 

inputs/outputs. Para a realização deste mapa, procedeu-se a observação participante, por ser 

considerada como a melhor forma para obter toda a informação necessária.  

De seguida, considerando a informação recolhida e esquematizada, procedeu-se à realização de 

entrevistas, junto das pessoas responsáveis por cada parte que consideramos essencial para o 

processo. Com estas entrevistas pretendia-se uma melhor definição das atividades, passos a 

seguir, rotinas e as ferramentas utilizadas diariamente como auxílio às funções de cada um. Foi 

entrevistada pelo menos uma pessoa de cada área. As entrevistas foram semiestruturadas já que 

o objetivo era não direcionar a entrevista, mas sim permitir ao colaborador que falasse dos 

pontos que considerava fulcrais para o seu trabalho. Assim, as entrevistas iniciaram-se com 

uma pergunta aberta e global a todo o processo (apenas solicitando uma descrição de toda a 

rotina), sendo que ao longo da conversa apenas se referiram tópicos considerados importantes 

para a entrevista, apenas para garantir que a conversa era direcionada para o objetivo correto. 

Com isto, escreveram-se os processos, através de “fichas de processo” e elaborou-se uma matriz 

de responsabilidades, de maneira a formalizar as conclusões retiradas e a forma como deve ser 

realmente considerado cada processo. 

Para o alcance dos resultados apresentados no capítulo 5, começou-se por fazer uma seleção 

dos processos a ser estudados e trabalhados, estabeleceram-se objetivos para os mesmos, bem 

como o seu nível de detalhe. Tendo por base estes três tópicos, iniciou-se a definição dos 

processos, estabeleceram-se KPI’s e documentaram-se todos os procedimentos a seguir para 

cada processo.  

Por fim, reuniram-se todos os envolvidos, para que os dados fossem aprovados e para que se 

pudessem corrigir erros ou incrementar ideias que não tenham sido especificadas nas entrevistas 

anteriores.  
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5 Resultados  

Ao longo deste capítulo são descritas várias ferramentas que levaram à esquematização e 

elaboração de documentos para a normalização dos processos. Começou-se por fazer uma 

distinção entre os vários tipos de processos: gestão, principais e de suporte. Tendo em conta os 

processos principais elaborou-se uma matriz de responsabilidades e fez-se um mapa dos 

processos. Elaboraram-se fichas de processos tanto para os principais como para os de suporte, 

nestas fichas fez-se referência aos KPI’s que constam em pormenor no ponto 5.6. Fez-se 

também uma representação gráfica através de swimlanes, nas figuras 10 à 13 para os processos 

principais e nas figuras 14, 15 e 16 para os processos de suporte. 

 

5.1 Tipos de Processos  

De acordo com o que foi descrito no capítulo três, a empresa presta dois serviços que foram 

considerados como processos principais. O POL corresponde ao processo “Gerar Planeamento 

Operacional” e o PMOL ao processo “Implementar Planeamento Operacional”. Estes serviços 

são auxiliados pela área de marketing e pela área comercial, através da constante adaptação e 

pela consequente venda dos mesmos. Estes processos principais são auxiliados por três 

processos de suporte: requisição de viatura, requisição de material e despesas. Tudo isto é 

gerido em função do relacionamento com o cliente, considerado como processo de gestão, já 

que é o relacionamento com o cliente que é a base para todos os outros. Esta explicação está 

representada na figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Tipos de Processos 

 

Além destes três processos de suporte, foram distinguidos três procedimentos: acolhimento a 

novos colaboradores, marcação de férias e pedido de ausência/falta (ver anexo H), que não estão 

diretamente relacionados com os processos principais mas que são necessários para o correto 

funcionamento da empresa.  
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5.2 Matriz de Responsabilidades 

Tendo por base a lista de funções/responsabilidades elaborada no capítulo três, fez-se uma 

matriz de responsabilidades, tendo apenas em consideração os processos principais, de forma a 

estabelecer quem é o responsável por cada processo, bem como quem apenas é participante. 

Assim distinguiram-se cinco atores: Direção de Marketing & Recursos Humanos; Área 

Comercial, Direção Técnica; Gestor de Projeto e Consultores. Na figura 8 estão representados 

estes cinco atores, bem como os quatros processos principais e qual a sua importância 

relativamente a cada um. Além disso, estão também representados os documentos que saem 

como output de cada processo, sendo o ator responsável por esse processo o responsável pela 

elaboração desses mesmos documentos. 

Para além desta matriz de responsabilidades foi elaborada uma matriz para cada processo 

principal tendo como objetivo a correta definição de responsabilidades (ver anexos D, E, F e 

G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Matriz de Responsabilidades 

 

5.3 Mapa de Processos  

Por forma a representar as ligações entre os processos considerados principais, elaborou-se um 

mapa de processos, que consta na figura 9. 
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Figura 9 – Mapa de Processos 

 

Com o mapa pretende-se transmitir informação relativamente à forma como os processos 

principais estão interligados. Assim sendo, é de notar que antes de se criar um serviço é 

necessário que haja um estudo de mercado prévio de maneira a saber-se quais as necessidades 

do público-alvo e a ajustar estes serviços constantemente, de acordo com as necessidades dos 

clientes. Com a criação dos serviços é elaborada a documentação alusiva aos mesmos que deve 

ser passada à área comercial aquando a tentativa de venda. Após a venda é adjudicado o serviço 

à equipa técnica. Ao terminar a geração de planeamento operacional é apresentada uma 

proposta de serviço para a implementação do que foi identificado. Caso o cliente aceite é 

adjudicado o serviço, que no final terá de ser avaliado. 

 

5.4 Fichas de Processos  

Após a identificação dos processos e dos seus responsáveis e participantes, procedeu-se à 

elaboração das fichas de processo para cada um dos processos principais (Tabelas 2, 3, 4 e 5), 

onde é identificado o propósito do processo e onde constam as atividades principais, os inputs, 

outputs e resultado do processo. Além disso faz-se referência aos indicadores de performance 

(descritos em detalhe no ponto 5.6) e uma breve descrição. 

 

 

 

 

Criar Serviços Vender Serviços 

Implementar 

Planeamento 

Operacional 

Gerar Planeamento 

Operacional 

Estudo de 

Mercado 

Apresentação 

dos Serviços 

Adjudicação 

Trabalho 

Avaliação Proposta 

de Serviço 

 

Avaliação de 

Eficácia 



Levantamento e Mapeamento de Processos numa Empresa de Consultoria 

 

 

 25 

Tabela 2 - Ficha do Processo "Criar serviço" 

ID CP01 

Nome Criação de Serviços 

Tipo Processo Principal 

Propósito/Missão Criar um conjunto de serviços que estejam de acordo com as 

necessidades do público-alvo definido. 

Resultado Elaboração de um conjunto de serviços que a empresa presta. 

Atividades 

Principais 

 Identificação e análise das necessidades do mercado; 

 Definição da missão, visão e valores da empresa; 

 Definição do público-alvo; 

 Criar um conjunto de serviços que dê resposta às 

necessidades; 

 Elaborar documentação para apresentação dos serviços que 

a empresa presta. 

Inputs  Estudo de Mercado (recolha de informação); 

 Diagnóstico das necessidades do público-alvo. 

Outputs  Documentação relativa aos serviços prestados: Monofolha; 

Corporate profile. 

 KPI’s  Nº de clientes contactados; 

 Taxa de reuniões agendadas. 

Descrição do 

Processo 

O departamento de marketing começa por fazer um estudo de 

mercado, (re)definindo o plano estratégico da empresa. Este 

plano tem por objetivo dar resposta às necessidades do público-

alvo definido. Tendo isto por base, cria um conjunto de serviços 

que possíveis clientes possam estar interessados.  

Para que se inicie uma apresentação dos serviços, é elaborado 

o corporate profile e uma monofolha que são transmitidos à 

área comercial, quando estes estabelecem contacto com o 

cliente. 

É ainda responsável por elaborar um documento para a equipa 

técnica fazer uma breve apresentação no início do diagnóstico 

para Planeamento Operacional. 

Este processo tem associado como procedimento de acolhimento a novos colaboradores, que 

consta no anexo H e matriz de responsabilidades no anexo D, assim como uma swimlane 

detalhada do processo, na figura 10. 
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Figura 10 – Swimlane do processo “Criar serviço” 
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Tabela 3 - Ficha do Processo "Vender serviço" 

ID CP02 

Nome Venda de Serviços 

Tipo Processo Principal 

Propósito/Missão Apresentar a empresa e o conjunto de serviços prestados a 

possíveis clientes. 

Resultado Apresentação de proposta para dar início ao Planeamento 

Operacional. 

Atividades Principais  Agendar Reunião com possível cliente; 

 Apresentação da empresa e dos serviços prestados; 

 Apresentação da Proposta para Planeamento Operacional; 

 Negociação. 

Inputs  Interesse do cliente nos serviços 

Outputs  Adjudicação a Planeamento Operacional 

 KPI’s  Nº de reuniões agendadas; 

 Taxa de negociações; 

 Taxa de adjudicação a proposta Planeamento Operacional. 

Descrição do 

Processo 

A área comercial é responsável pela elaboração (em conjunto 

com a direção técnica) de uma proposta de Planeamento 

Operacional para posterior apresentação da mesma ao cliente. 

A área comercial estabelece contato com o possível cliente, de 

maneira a agendar uma reunião para apresentar os serviços da 

empresa.  

Se o cliente acordar que a empresa pode dar resposta às suas 

necessidades, ser-lhe-á apresentada uma proposta de 

Planeamento Operacional. Caso a proposta seja aceite, o 

comercial transmite à direção técnica por forma a agendar uma 

reunião entre o cliente e o comercial, com a presença da direção 

técnica.  

Este processo tem associado os processos de suporte: requisição de viatura, requisição de 

material e despesas que constam no ponto 5.5 e matriz de responsabilidades no anexo E, assim 

como uma swimlane detalhada do processo na figura 11. 
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 Figura 11 – Swimlane do processo “Vender serviço” 
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Tabela 4 - Ficha do Processo "Gerar Planeamento Operacional" 

ID CP03 

Nome Gerar Planeamento Operacional 

Tipo Processo Principal 

Propósito/Missão Diagnóstico e levantamento de Oportunidades de Melhoria. 

Resultado Listagem de necessidades/oportunidades de melhoria e 

possível adjudicação para implementação das 

oportunidades/problemas identificados. 

Atividades Principais  Definição Equipa; 

 Definição dias de visita; 

 Recolha e análise de informação; 

 Identificação do drive do cliente; 

 Diagnóstico de possíveis áreas de intervenção. 

Inputs  Apresentação técnica de ferramentas e metodologias a 

utilizar aos intervenientes. 

Outputs  Relatório de resultados do diagnóstico; 

 Apresentação da Proposta para implementação das 

oportunidades de melhoria identificadas. 

 KPI’s  Taxa de adjudicação a implementação Planeamento 

Operacional; 

 Tempo de resposta do cliente a adjudicar a implementação do 

Planeamento Operacional. 

Descrição do 

Processo 

Sempre que se inicia um projeto de identificação de objetivos 

para Planeamento Operacional é necessário o agendamento 

prévio de uma reunião com o cliente para definição das datas 

em que se vai realizar. Para isto tem que se ter em conta que 

consultores serão alocados a esta fase de diagnóstico de 

problemas/oportunidades de melhoria. 

Nos três dias de visita para traçar objetivos, são recolhidas 

informações e diagnosticadas as necessidades, sendo 

estipuladas prioridades para a implementação de 

alterações/melhorias. Posteriormente, é feita uma apresentação 

das conclusões ao cliente, bem como a definição de um prazo 

para as conseguir pôr em prática. Caso o cliente concorde, 

define-se uma data de arranque para um projeto de 

implementação do Planeamento Operacional.  

Este processo tem associado os processos de suporte: requisição de viatura, requisição de 

material e despesas que constam no ponto 5.5 e matriz de responsabilidades no anexo F, assim 

como uma swimlane detalhada do processo na figura 12. 
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Figura 12 – Swimlane do processo “Gerar planeamento operacional” 
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Tabela 5 - Ficha do Processo "Implementar Planeamento Operacional" 

ID CP04 

Nome Implementação Planeamento Operacional 

Tipo Processo Principal 

Propósito/Missão Dar resposta às necessidades/oportunidades de melhoria 

identificadas no Gerar Planeamento Operacional. 

Resultado Implementação de oportunidades de melhoria ou resolução de 

problemas. 

Atividades Principais  Preparação Projeto; 

 Definição Equipa; 

 Definição Interlocutor com Cliente; 

 Definição data de arranque e dias de visita semanais; 

 Recolha e análise de informação/dados; 

 Apresentação das áreas de intervenção e cronograma; 

 Formação aos colaboradores envolvidos na manutenção das 

implementações efetuadas; 

 Satisfazer Pedido do Cliente. 

Recursos  Estudo de Maturidade Leanked (plano que permite a 

avaliação de prémio no fecho do projeto); 

 Inquérito de Satisfação e Clima Organizacional; 

 Plataforma de Divulgação: Kaiji. 

Inputs  Adjudicação do serviço. 

Outputs  Apresentações intermédias a cada três meses (A3M; A6M; 

A9M; A12M…); 

 Apresentação final de resultados; 

 Avaliação ao serviço prestado (Aferição de prémio). 

KPI’s  Taxa de sucesso; 

 Nº de “Implementações de Planeamento Operacional” a 

arrancar; 

 Taxa de cessações de contrato. 

Descrição do 

Processo 

Começa-se por fazer o mapeamento dos fluxos de informação 

para que possamos conhecer melhor a forma como tudo 

funciona no interior da empresa. Em paralelo, é feita uma 

apresentação da plataforma de divulgação (Kaiji), com o intuito 

de incentivar a interação entre os trabalhadores e os 

consultores, havendo transparência total nos serviços 

prestados. Posto isto, procede-se a uma análise dos dados que 

parecerem mais relevantes para aquele caso em específico por 

forma a proceder à implementação de algumas sugestões de 

melhoria e a dar resposta aos objetivos do cliente. 

Trimestralmente há uma reunião que conta com a presença do 

CEO da Leanked, para a apresentação dos resultados 

alcançados até ao momento. É ainda feito o acompanhamento 
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do estudo de maturidade Leanked para que no fecho do projeto 

se analise se haverá aferição de prémio ou não. 

 

Este processo tem associado os processos de suporte: requisição de viatura, requisição de 

material e despesas que consta no ponto 5.5 e matriz de responsabilidades no anexo G, assim 

como uma swimlane detalhada do processo na figura 13. 

 

No ponto 5.6 constam os KPI’s relativos aos processos descritos e em anexo apresentam-se, 

também, os procedimentos de ausências e marcação de férias, assim como o procedimento de 

acolhimento a novos colaborares (ver anexo H). 

Para cada subprocesso representado nas figuras 11, 12 e 13, existe um anexo A, B e C 

respetivamente, com a identificação e desenvolvimento dos mesmos. 
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Figura 13 – Swimlane do processo “Implementar planeamento operacional”
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5.5 Processos de Suporte 

Para que os processos principais descritos anteriormente sejam assegurados são 

necessários três processos de suporte: requisição de viatura; requisição de material e 

despesas. Assim sendo, elaboraram-se fichas que contêm as instruções para cada um 

destes processos (ver tabelas 6, 7 e 8), bem como uma lista de responsabilidades, regras 

de utilização e algumas medidas de performance descritas com mais pormenor, no ponto 

5.6 relevantes para cada procedimento. Por último, é feita uma representação do processo 

através de uma swimlane nas figuras 14, 15 e 16.  

 

5.5.1 Procedimento Requisição Viatura 

Tabela 6 - Procedimento para requisição de viatura 

ID SP01 

Nome Requisição de Viatura 

Tipo Processo de Suporte 

Propósito/Missão Normalização da requisição de viatura da empresa para 

deslocações dos colaboradores a clientes, bem como a correta 

utilização da mesma. 

Instruções para 

efetuar requisição 

Aceder a área de reservas de viaturas no SharePoint. 

Inserir Dados do Condutor da Viatura. 

Preencher Formulário de Utilização 

Verificar Quilómetros: Anotar os km indicados no início e fim 

de cada utilização, para posteriormente inserir os dados no 

SharePoint. * 

Verificar Combustível: Garantir que sempre que entrega a 

viatura o depósito está abastecido com pelo menos dois quartos 

da sua capacidade. * 

Preencher Formulário de Ocorrências/Anomalias: caso haja 

alguma ocorrência ou seja detetada alguma anomalia, estas 

devem ser comunicadas via SharePoint, preenchendo o 

formulário devido. 

Preencher Mapa de Despesas: registo dos km efetuados, 

portagens, combustível. 

Entrega Comprovativos de Despesas: submissão no SharePoint 

deve sempre ser feita com a máxima brevidade possível. A 

entrega dos comprovativos deve ser feita até ao dia de faturação 

do respetivo projeto (por exemplo, dia 12). 

* Ver regras de utilização (ponto 3) 
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Atividades Gestor de 

Frota 

Validação de utilização após a verificação de eventual 

impossibilidade ou sobreposição de reservas. 

Garantir condições necessárias para a utilização do cartão de 

frota e cartão de estacionamento. 

Aluguer de Viaturas no caso de indisponibilidade pela frota da 

empresa e caso o colaborador não tenha ou se recuse a usar 

viatura própria. O fornecedor de viaturas de aluguer deve ser 

um dos selecionados pela Área Financeira. 

Resolução de Ocorrências e/ou Anomalias detetadas pelos 

utilizadores da frota.  

Agendar manutenções periódicas e/ou reparações. Estas devem 

ser agendadas nas oficinas previamente selecionadas pela Área 

Financeira. 

Verificar semanalmente as despesas submetidas pelos 

colaboradores. Caso haja falta de submissão o gestor de frota 

deve contactar o respetivo colaborador solicitando a entrega 

com a máxima brevidade possível. 

Elaborar escalonamento de limpezas rotativo. 

Assegurar toda a conformidade legal da frota. 

Verificar mensalmente estado das viaturas. Desta verificação 

deverá resultar um documento com os tópicos mais relevantes 

e submeter no SharePoint 

Responsabilidades 

da Área Financeira 

Selecionar duas entidades para aluguer de viaturas, para a 

eventualidade da frota estar toda em utilização e o colaborador 

não se disponibilizar a usar viatura própria. 

Selecionar oficinas para manutenção dos veículos ou possíveis 

reparações de anomalias. 

Selecionar Posto de Lavagem/Limpeza. 

Disponibilizar, previamente, ao colaborador responsável o 

montante estipulado para lavagem/limpeza da frota. 

Reembolso de todas as despesas (combustível, portagens, 

lavagem/limpeza) deve ser feito de forma mensal, caso o valor 

seja acima do plafom estabelecido com o colaborador. (ver 

procedimento de Despesas) 

Regras de Utilização As viaturas apenas podem ser utilizadas para atividades 

profissionais, devendo sempre ser reservadas com a máxima 

antecedência possível. 

Sempre que a viatura estiver fora de utilização deverá estar 

estacionada no local designado pela empresa (Fórum Aveiro), 

utilizando o cartão relativo ao parque fornecido pela empresa.  

O colaborador deve tentar escolher sempre a mesma viatura, 

por forma a criar um histórico de utilização e de condutores.  
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O colaborador será responsabilizado por qualquer 

incumprimento do código da estrada. 

Sempre que o colaborador proceder a utilização da viatura 

deverá verificar e anotar os quilómetros indicados antes da 

utilização assim como no fim do seu uso. Caso o colaborador 

fique na posse da viatura por mais que um dia, deve fazer a 

anotação diariamente e não pelo período de tempo que a tem 

em sua posse. 

O colaborador deve utilizar a via verde, sempre que estiver a 

utilizar viatura da empresa de forma que as despesas estejam 

desde logo associadas à Leanked. Caso o colaborador esteja a 

utilizar viatura própria não deve usar via verde, de maneira a 

entregar comprovativo de pagamento com a máxima brevidade 

possível.  

Sempre que numa utilização, o depósito se encontre a menos 

de dois quartos, o colaborador deve proceder ao abastecimento 

na totalidade da mesma. O abastecimento deve ser feito nos 

postos Repsol estando associados ao cartão de frota. ** 

Sempre que se justificar, o colaborador pode ficar com a viatura 

por vários dias sem que haja obrigatoriedade de uma requisição 

diária, por forma a evitar deslocações desnecessárias. Nestes 

casos, deve zelar pelo correto estacionamento, bem como 

utilização da mesma. 

A Lavagem/Limpeza das Viaturas deve ser feita mensalmente 

e de forma rotativa na última semana de cada mês, no posto de 

lavagem **  

**Devem sempre solicitar o recibo com o Nome (Leanked 

Academy, Lda) e NIF (509 130 224) e submeter o mesmo no 

Mapa de Despesas. 

KPI’s Nº de ocorrências sem viatura disponível para requisição; 

Nº de ocorrências que o levantamento/entrega de viatura não 

foi cumprido. 
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Figura 14 – Swimlane do processo “Requisição de Viatura” 
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5.5.2 Procedimento Requisição de Material 

Tabela 7 - Procedimento para requisição de material 

ID SP02 

Nome Requisição de Material 

Tipo Processo de Suporte 

Propósito/Missão Normalização do processo de requisição de material a usufruir 

por todos os membros da empresa, bem como a correta 

utilização dos mesmos. 

Instruções para 

efetuar requisição 

Aceder à área de requisição de material no SharePoint; 

Inserir dados de responsável do material; 

Verificar Disponibilidade; 

Preencher Formulário de Utilização; 

Preencher Formulário de Ocorrências/Anomalias. 

Atividades Gestor de 

Material 

Verificar disponibilidade de material e possíveis 

sobreposições de reservas. 

Validação da requisição de material. 

Resolução de Ocorrências/Anomalias detetadas pelos 

utilizadores de material. 

Verificar mensalmente estado do material. Desta verificação 

deverá resultar um documento com os tópicos mais relevantes 

e submeter no SharePoint. 

Compra de material. 

Responsabilidades 

da Área Financeira 

Analisar necessidade de aquisição de material. 

Analisar material disponível no mercado para ser adquirido. 

Selecionar material a ser adquirido. 

Proceder a autorização de compra. 

Regras de Utilização As viaturas apenas podem ser utilizadas para atividades 

profissionais, devendo sempre ser reservadas com a máxima 

antecedência possível. 

Se existir mais do que um exemplar, o colaborador deve tentar 

escolher sempre o mesmo equipamento, por forma a criar um 

histórico de utilizadores.  

O colaborador será responsabilizado pelo uso indevido do 

material. 

Sempre que o material estiver fora de utilização deverá estar 

colocado no local designado pela empresa (por exemplo, 

Armário A). 
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Sempre que o colaborador procede ao levantamento/entrega 

de material deve preencher a ficha de registo colocada junto 

ao material, por forma a haver um registo efetivo da hora de 

levantamento/entrega. 

Sempre que for efetuada uma compra pelo colaborador, este 

tem que pedir recibo com o Nome (Leanked Academy, Lda) e 

NIF (509 130 224) e submeter o mesmo no Mapa de Despesas. 

Uma compra de material só pode ser efetuada, sem pedido de 

autorização prévia pela Área Financeira até ao limite 

estipulado (ver procedimento de Despesas) 

KPI’s Nº de ocorrências sem material disponível para requisição; 

Nº de dias em atraso na devolução do material; 

Nº de ocorrências/ano material x foi requisitado; 

Nº de ocorrências que levantamento/entrega de material não 

foi cumprido. 
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Figura 15 – Swimlane do processo “Requisição de Material” 
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5.5.3 Despesas 

Tabela 8 - Procedimento para despesas 

ID SP03 

Nome Despesas 

Tipo Processo de Suporte 

Propósito/Missão Normalização do processo de entrega e reembolso das 

despesas aos colaboradores. 

Atividades 

Colaborador 

Efetua uma despesa (almoço, combustível, portagens, 

estacionamento, compra material ou outra) 

Pede recibo de acordo com a regra estipulada (ver regras de 

utilização). 

Submete a despesa efetuada no SharePoint 

Entrega o original. 

Atividades Área 

Financeira 

Aprova ou recusa despesas submetidas. 

Verifica se ultrapassa plafom do colaborador. 

Se necessário, procede ao reembolso. 

Entrega os documentos originais à contabilidade. 

Regras de Utilização Sempre que for efetuada uma despesa o colaborador tem que 

pedir recibo com o Nome (Leanked Academy, Lda) e NIF 

(509 130 224) e submeter o mesmo no Mapa de Despesas. 

Uma despesa de refeição tem um limite de 15€/dia. 

Uma despesa em material só pode ser efetuada, sem pedido de 

autorização prévio à Área Financeira até ao limite de 50€. 

As despesas devem ser submetidas até 5 dias úteis depois de 

terem sido efetuadas. 

Os originais devem ser entregues até ao final do respetivo mês. 

O reembolso deverá ser feito entre o dia 1 e o dia 8 do mês 

seguinte. 

KPI’s Nº de vezes que o reembolso não foi efetuado na data devida; 

Nº de dias em atraso quando o reembolso foi efetuado; 

Nº de dias em atraso quando colaborador entregou as 

despesas; 

Nº de vezes que o colaborador não entregou as despesas na 

data devida; 

Nº de vezes que as despesas ultrapassaram o limite de custo 

estipulado. 
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Figura 16 – Swimlane do processo “Despesas 
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5.6 Key Performance Indicators 

Neste capítulo estão desenvolvidos os Indicadores de Performance (ver Tabelas 9 e 10), 

identificados nas fichas de processos principais do ponto 5.4 e dos processos de suporte no 

ponto 5.5, respetivamente. 

 

Tabela 9 - KPI's dos Processos Principais 

Processo KPI 
Unidade

Medida 
Fórmula 

Objeti

vo 
Frequência 

Fonte de 

Informação 
Atores 

Criar 

Serviço 

Nº de 

clientes 

contactados 

Nº 

Soma das 

tentativas 

de contacto 

com 

possíveis 

clientes 

25 Mensal SharePoint Marketing 

Taxa de 

reuniões 

agendadas 

entre 

comercial e 

cliente 

% 

(Nº de 

reuniões 

agendadas/

Nº de 

tentativas 

de 

marcação) 

*100 

80% Mensal SharePoint Comercial 

 Vender 

Serviço 

Reuniões 

agendadas 
Nº 

Soma das 

reuniões 

agendadas 

15 Mensal SharePoint Comercial 

Taxa de 

Negociações 
% 

(Nº de 

negociaçõe

s/Nº de 

propostas)

*100 

5% Mensal SharePoint Comercial 

Taxa de 

adjudicação 

a POL 

% 

(Nº de 

clientes 

adjudicado

s/Nº de 

apresentaç

ões)* 100 

95% Mensal SharePoint Comercial 

Gerar 

Planeamen

to 

Operaciona

l 

Taxa de 

adjudicação 

a PMOL 

% 

(Nº de 

POL/Nº de 

adjudicaçõ

es a 

PMOL)*1

00 

95% Anual SharePoint 
Diretor 

Técnico 

Tempo de 

resposta do 

cliente a 

adjudicar a 

implementaç

ão do 

Planeamento 

Operacional 

Meses 

Nº de dias 

desde a 

apresentaç

ão da 

proposta 

até 

adjudicaçã

o da 

mesma. 

2 

 

 

 

 

 

Anual SharePoint 
Diretor 

Técnico 

Implement

ar 

Planeamen

Taxa de 

sucesso 
% 

(Nº de 

prémios 

ganhos/ nº 

100% Anual SharePoint 

Consultor 
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Tabela 10 - KPI's dos Processos de Suporte 

Processo KPI 
Unidade 

Medida 
Fórmula 

Objeti

vo 
Frequência 

Fonte de 

Informação 
Atores 

Requisitar 

Viatura 

Nº de 

ocorrências 

sem viatura 

disponível 

para 

requisição 

Nº 

Soma das 

reservas 

rejeitadas 

0 Mensal SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de 

ocorrências 

que 

levantament

o/entrega de 

viatura não 

foi cumprido 

no horário 

previsto 

Horas 

Soma das 

ocorrência

s com 

atrasos 

0 Mensal SharePoint 
Colabora

dor 

Requisição 

de Material 

Nº de 

ocorrências 

sem material 

disponível 

para 

requisição 

Nº 

Soma das 

reservas 

rejeitadas 

0 Mensal SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de 

reservas para 
Nº 

Soma de 

reservas do 

material 

- Anual SharePoint 
Colabora

dor 

to 

Operaciona

l 

de 

projetos)*1

00 

Nº de 

“implementa

ções de 

Planeamento 

Operacional

” a arrancar 

Nº 

Soma do 

no de 

PMOL a 

arrancar 

5 Anual SharePoint 

Consultor 

 

 

Taxa de 

cessações de 

contrato 

% 

(Nº de 

cessações 

de 

contrato/Nº 

de PMOL 

iniciados)*

100 

0 Anual SharePoint Consultor 
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cada 

material 

Nº de dias 

em atraso na 

devolução 

do material 

Horas 

Soma das 

ocorrência

s com 

atrasos 

0 Diário SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de 

ocorrências 

levantament

o/entrega de 

material não 

foi cumprido 

Nº 

Soma das 

ocorrência

s com 

atrasos 

0 Mensal SharePoint 
Colabora

dor 

Processo 

de 

Despesas 

 

 

Nº de vezes 

que o 

reembolso 

não foi 

efetuado na 

data devida 

Nº 

Soma dos 

atrasos no 

reembolso 

0 Anual SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de dias 

em atraso 

quando o 

reembolso 

foi efetuado 

. 

Horas 

Soma dos 

dias de 

atraso no 

reembolso 

0 Diário SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de dias 

em atraso 

quando 

colaborador 

entregou as 

despesas; 

Nº 

Soma de 

reservas do 

material 

0 Anual SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de vezes 

que o 

colaborador 

não entregou 

as despesas 

na data 

devida 

Nº 

Soma das 

ocorrência

s 

0  SharePoint 
Colabora

dor 

Nº de vezes 

que as 

despesas 

ultrapassara

m o limite de 

Nº 

Soma das 

ocorrência

s com 

atrasos 

10 Mensal SharePoint 
Colabora

dor 
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custo 

estipulado 
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6. Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Neste capítulo são tecidas as conclusões que se tiraram com o estudo descrito e as perspetivas 

de trabalho futuro que podem vir a ser executadas de forma viável. 

6.1 Conclusões 

Este relatório é resultado de um estágio curricular, providenciado pela Leanked, com a duração 

de quatro meses. 

Este estudo foi composto por duas partes principais: o levantamento da informação e o 

mapeamento da mesma. 

Relembrando os objetivos enunciados no capítulo 1, pode-se afirmar que foram cumpridos já 

que se conseguiu proceder à documentação dos processos principais e de suporte através de 

fichas de processos que levaram a standardização dos mesmos.  

O objetivo base para todos os outros está relacionado com o aumento da satisfação do cliente. 

Para isso era indispensável que se fizesse uma análise aos serviços da Leanked e à forma como 

estes estavam ligados com o cliente. Desta forma começou-se por identificar as funções e 

responsabilidades de cada um de maneira a facilitar a identificação dos serviços. Posto isto, fez-

se uma esquematização para que se pudesse transmitir a informação da melhor maneira 

possível, bem como as interligações entre os vários processos. Com isto, concluiu-se que o que 

interligava todos os processos era o relacionamento com o cliente, uma vez que todos os 

processos identificados, apresentam como foco a otimização da relação estabelecida com o 

cliente. 

Foram identificados quatro processos principais, que estão suportados por três processos de 

suporte e que são geridos por um processo de gestão. Além dos processos de suporte 

diretamente relacionados com os processos principais, elaboraram-se três procedimentos 

relativos a acontecimentos que condicionam o normal funcionamento da empresa. 

Além disto, foi elaborada uma matriz de responsabilidades que possibilitou a correta definição 

e transparência das responsabilidades de cada colaborador. Ao passar esta informação para os 

colaboradores foi possível incutir-lhes o sentido de responsabilidade partilhada já que ficou 

documentado não só quem é o responsável pelos processos, mas também os participantes nos 

mesmos. 

Pode-se declarar que foi dado um pequeno contributo para a redução do gap identificado na 

revisão da literatura (capítulo 2). Com esta dissertação, cujo um dos objetivos era a realização 

de um conjunto de documentos relacionados com os processos principais, foi feita a passagem 

de informação dos mesmos e foi explicada a necessidade de se ter vontade para a mudança, 

situação que se encontra na Leanked, o que permitiu a elaboração destes documentos. Assim 

sendo, pode-se afirmar que este estudo contribuiu para a demonstração do quão importante é a 

envolvência das pessoas intervenientes para o sucesso de todas as ações numa organização. 

Sem o aval dos intervenientes a normalização do processo por muito que possa ser 

implementada, corre um enorme risco de não ser utilizada. Com este estudo teve-se em 

consideração as pessoas e a sua concordância com o que estava a ser documentado.  
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Com a definição de KPI’s tornou-se possível a futura avaliação de eficiência e eficácia de 

maneira a serem validados e melhorados continuamente e permitindo a identificação de pontos 

críticos ao processo. Assim, o trabalho desenvolvido passa a ser avaliado, não permitindo que 

fique obsoleto. 

Em suma, pode concluir-se que ficou definido um procedimento a ser seguido. De notar que o 

estabelecimento deste procedimento apenas foi possível graças ao envolvimento de todos, o 

que levou à maior aceitação do que foi estabelecido como norma a cumprir.  

O facto de se ter passado algum tempo como participante direto nas atividades levou a que se 

percebesse melhor os problemas expostos pelos colaboradores, permitindo uma maior 

envolvência e confiança com todos. 

Por último, o desenvolvimento deste projeto permitiu a aplicação prática de conceitos lecionados e 

sua adaptação à realidade, tendo em vista as limitações encontradas no meio empresarial e no 

ambiente de trabalho. 

Em forma de resumo, apresenta-se a Tabela 11, onde estão discriminados tópicos que não existiam 

no início do estudo e que agora já estão desenvolvidas. Apresenta-se também a metodologia 

utilizada para se ter conseguido chegar à situação atual. 

 

Tabela 11 - Quadro resumo: Situação Inicial versus Situação Atual 

Objetivo 
Situação 

Inicial 

Situação 

Atual 

Metodologia/ Ferramenta 

Utilizada 

Identificação dos processos 

principais e dos processos de 

suporte 

  
Business model canvas; 

Value Chain 

Definição das interligações entre 

processos 
  Mapa de Processos 

Definição de processos   Fichas de Processos 

Descrição dos processos   Swimlanes 

Definição de funções (atores e 

participantes) 
  Matriz de responsabilidades 

Definição de objetivos e metas a 

cumprir 
  KPI’s 

Estabelecimento de notação de 

documentação comum para todos 
  Linguagem BPMN 
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6.2 Perspetivas de trabalho futuro 

Ao longo do estudo realizado foram-se identificando algumas lacunas presentes no modo como 

a empresa está estruturada. Assim sendo, pensou-se que a criação de dois serviços 

complementares, capazes de suportar os serviços principais da empresa poderia ser interessante 

ao nível de trabalho futuro a desenvolver. 

Estes serviços seriam de dois tipos: um entre a criação de um planeamento operacional e a 

efetiva implementação do mesmo e outro para um pós implementação do planeamento 

operacional que pode ser dividido em três vertentes, todas descritas abaixo. 

Pré-PMOL – Este serviço só existe quando há a necessidade de um acompanhamento antes de 

se arrancar com o PMOL. Aplica-se a empresas que estão em fase de alterações ao nível de 

construção civil por forma a evitar erros de layouts ou de fluxos logísticos, que futuramente 

seriam de resolução mais difícil. 

Pós-PMOL - É constituído por três vertentes: 

 Auditoria/Acompanhamento: É um plano que surge da necessidade de retificação e 

avaliação de resultados após a saída da Leanked do cliente. Estas avaliações são feitas, por 

norma, a cada quatro meses, durante um ano, após o término do projeto. 

 Plano de Melhoria Operacional na mesma empresa: com o intuito de dar continuidade 

a uma área de intervenção já estudada, mas que se considere relevante aprofundar. 

 Plano de Melhoria Operacional noutra empresa do mesmo grupo empresarial: para dar 

continuidade não a uma área de intervenção mas sim arrancar com um novo projeto. Neste caso, 

será conduzido, necessariamente, a um POL (Gerar Planeamento Operacional) antes de um 

PMOL (Implementação de Planeamento Operacional).  

Na figura 17 consta uma representação gráfica dos quatro serviços, bem como a duração média 

que é necessária para a realização dos mesmos. 

 

Figura 17 – Descrição dos serviços 

 

Com base nesta descrição dos serviços a introduzir, pensa-se que se pode tornar mais fácil 

assegurar que os requisitos para a implementação das propostas são criados e mantidos. Além 

disso, consegue-se aumentar a interação com o cliente, bem como a partilha do risco e o 

seguimento do projeto. 

Além desta sugestão, pensa-se ser interessante a alteração do número de dias dispensados para 

a geração do planeamento operacional. Este serviço conta com a presença da equipa técnica nas 

instalações de três dias o que se tem vindo a notar que não é suficiente para que se consiga 
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proceder imediatamente a uma implementação efetiva no serviço seguinte. Assim, a sugestão 

passa por um aumento de dias do serviço POL, de três para dez dias úteis, aumentando também 

o valor de venda do serviço. 

Contudo, tendo em conta que o cliente pode não estar recetivo para o montante acrescido a este 

aumento de dias, propõe-se manter a possibilidade de venda do serviço a três dias mas explicar 

e dar a conhecer o serviço alargado e as suas vantagens. 

Além disto, sugere-se uma reunião mensal entre os consultores e o cliente, com a presença do 

diretor técnico de forma a evidenciar a preocupação da empresa com os problemas do cliente. 

Pensa-se que uma reunião trimestral poderá não ser suficiente para a passagem de informação 

e para o estabelecimento de confiança e transparência entre a empresa e o cliente. 

De forma global, pode-se afirmar que é essencial para qualquer empresa a análise, 

implementação e consequente melhoria dos seus processos. Este é um trabalho que necessita 

de um estudo contínuo de maneira a manter-se atualizado, implementando constantemente as 

melhorias identificadas. Assim, torna-se fulcral a análise permanente dos processos e KPI’s, 

para que se consiga evoluir diariamente.
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ANEXO A: Subprocessos do Processos “Vender Serviço” 

Tabela 12 - Subprocesso "Apresentação Proposta POL" 

ID SBDS01 

Nome Apresentação Proposta POL 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Subscrição do contrato para os serviços da empresa. 

Atividades Principais 
 Análise das necessidades do cliente; 

 Definição de conteúdos a apresentar de acordo com as 

necessidades; 

 Elaboração e apresentação da Proposta. 

Inputs 
 Interesse nos serviços por parte do cliente. 

Outputs 
 Adjudicação do Serviço. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 18 

 

Figura 18 – Swimlane do subprocesso "Apresentação Proposta POL" 
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Tabela 13 - Subprocesso "Negociação" 

ID SBDS02 

Nome Negociação 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Apresentar novas condições de serviço ao cliente. 

Atividades Principais 
 Análise à justificação para não adjudicação do serviço; 

 Reajustar proposta às necessidades de ambas as partes 

 Elaborar nova proposta. 

Inputs 
 Não adjudicação do serviço. 

Outputs 
 Apresentação de nova proposta. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 19 

Figura 19 – Swimlane do subprocesso "Negociação " 
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Tabela 14 - Subprocesso "Definição de arranque" 

ID SBDS03 

Nome Definição de arranque 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Início do serviço de diagnóstico de planeamento operacional 

Atividades Principais 
 Preparação do projeto (Transmissão de informação) 

 Definição da equipa alocada; 

 Definição dias de visita; 

Inputs 
 Adjudicação do serviço. 

Outputs 
 Arranque do serviço. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 20 

 

Figura 20 – Swimlane do subprocesso " Definição de arranque " 
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ANEXO B: Subprocessos do Processos “Gerar Planeamento Operacional” 

 

Tabela 15 - Subprocesso "Apresentação Técnica e de Objetivos" 

ID SBDP01 

Nome Apresentação Técnica e de Objetivos 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Dar a conhecer ao cliente as metodologias a utilizar para 

identificar e definir as lacunas ou oportunidades de melhoria. 

Atividades Principais 
 Elaborar conteúdos da apresentação; 

 Identificar drive do cliente 

 Apresentar conteúdos e metodologias normalmente 

utilizadas; 

 Detalhar objetivos principais do diagnóstico.  

Inputs 
 Pedido de diagnóstico feito pelo cliente. 

Outputs 
 Alinhamento de Objetivos para o projeto. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 21 

 

 

Figura 21 – Swimlane do subprocesso " Apresentação Técnica e de Objetivos " 
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Tabela 16 - Subprocesso " Identificação Áreas de Intervenção " 

ID SBDP02 

Nome Identificação Áreas de Intervenção 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Identificar áreas que necessitam de intervenção mais urgente 

para que futuramente se inicie a implementação de melhorias. 

Atividades Principais 
 Avaliar necessidades de cada área da empresa; 

 Classificar grau de importância das áreas de intervenção. 

Inputs 
 Recolha de informação. 

Outputs 
 Definição das áreas a intervir. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 22 

 

Figura 22 – Swimlane do subprocesso " Identificação Áreas de Intervenção" 

 

 

 

 Tabela 17 - Subprocesso " Proposta para planeamento operacional " 

ID SBDP03 

Nome Proposta para planeamento operacional 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Venda do serviço de planeamento operacional.  

Atividades Principais 
 Estudo das análises; 

 Definição de objetivos; 

 Elaborar e apresentar proposta; 

 Análise da proposta juntamente com o cliente. 

Inputs 
 Apresentação das conclusões retiradas. 

Outputs 
 Contrato para planeamento operacional. 



Levantamento e Mapeamento de Processos numa Empresa de Consultoria 

 

 

 58 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 23 

 

 

Figura 23 – Swimlane do subprocesso " Proposta para planeamento operacional" 
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 ANEXO C: Subprocessos do Processos “Implementar Planeamento 

Operacional” 

Tabela 18 - Subprocesso " Ajuste no Diagnóstico" 

ID SBIP01 

Nome Ajuste no Diagnóstico 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Alteração de Cronograma ou áreas de intervenção. 

Atividades Principais 
 Análise de informação; 

 Redefinição de objetivos e prioridades; 

 Redefinição áreas a intervir e estimativa de tempo 

necessário. 

Inputs 
 Necessidade de ajuste. 

Outputs 
 Apresentar novo cronograma e áreas de intervenção 

definitivas. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Swimlane do subprocesso " Ajuste no Diagnóstico" 

 

Tabela 19 - Subprocesso "Apresentação Propostas Melhoria" 

ID SBIP02 

Nome Apresentação Propostas Melhoria 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Validação das propostas elaboradas. 

Atividades Principais 
 Brainstorming de oportunidades de melhoria e de soluções 

para problemas; 

 Análise de viabilidade das propostas; 

 Seriação das propostas. 
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Inputs 
 Análise dos problemas. 

Outputs 
 Apresentar propostas para validação ou reformulação. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 25 

 

 

Figura 25 – Swimlane do subprocesso "Apresentação Propostas Melhoria " 

 

 

Tabela 20 - Subprocesso "Pedido de Reformulação das Propostas Melhoria” 

ID SBIP03 

Nome Pedido de Reformulação das Propostas Melhoria 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Reformular as propostas elaboradas. 

Atividades Principais 
 Analisar motivos para a não aprovação; 

 Analisar novas possibilidades; 

 Elaborar nova sugestão. 

Inputs 
 Não aprovação das propostas. 

Outputs 
 Apresentação de novas propostas. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 26 
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Figura 26 – Swimlane do subprocesso " Pedido de Reformulação das Propostas Melhoria " 

 

 

Tabela 21 - Subprocesso "Implementação das Propostas Melhoria” 

ID SBIP04 

Nome Implementação das Propostas Melhoria 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Implementar propostas validadas. 

Atividades Principais 
 Comunicar com os intervenientes nas áreas; 

 Dar formação nas metodologias a aplicar; 

 Dar suporte e acompanhamento na implementação. 

Inputs 
 Validação das propostas 

Outputs 
 Avaliação da implementação. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 27 
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Figura 27 – Swimlane do subprocesso " Implementação das Propostas Melhoria" 

 

 

 

Tabela 22 - Subprocesso "Avaliação de Desempenho” 

ID SBIP05 

Nome Avaliação de Desempenho 

Tipo Subprocesso 

Propósito/Missão Avaliar desempenho para aferição de prémio 

Atividades Principais 
 Análise ao estudo feito; 

 Justificação e acordo entre ambas as partes; 

 Apresentação dos resultados. 

Inputs 
 Estudo de Maturidade Leanked. 

Outputs 
 Aferição de prémio. 

Descrição do 

Processo 

Ver figura 28 
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Figura 28 – Swimlane do subprocesso " Avaliação de Desempenho" 
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ANEXO D: Matriz de Responsabilidades do Processo “Criar Serviço” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Matriz de Responsabilidades do processo " Criar Serviço" 
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 ANEXO E: Matriz de Responsabilidades do Processo “Vender Serviço” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Matriz de Responsabilidades do processo "Vender Serviço" 
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ANEXO F: Matriz de Responsabilidades do Processo “Gerar Planeamento 

Operacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Matriz de Responsabilidades do processo "Gerar Planeamento Operacional" 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Levantamento e Mapeamento de Processos numa Empresa de Consultoria 

 

 

 67 

ANEXO G: Matriz de Responsabilidades do Processo “Implementar Planeamento 

Operacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Matriz de Responsabilidades do processo "Implementar Planeamento 

Operacional" 
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ANEXO H: Procedimentos de: Acolhimento, Ausências/Faltas e Marcação de Férias 

Tabela 23 – Ficha do Procedimento de Acolhimento 

ID 

 

PSI01 

Nome 
Procedimento Acolhimento 

Propósito 

 

Normalização do processo de acolhimento. 

Responsável de 

Acolhimento 

 

 Planear dia da receção ao novo colaborador. 

 Comunicar aos outros colaboradores a chegada de um novo 

colega. 

 Agendar atividade para dinamizar a interação e o acolhimento. 

Regras  Todos os colaboradores têm de estar presentes na atividade 

programada, à exceção de férias, ausências justificadas ou saídas 

profissionais; 

 A atividade deve ser realizada, sempre que possível, à sexta-feira, 

uma vez que é o único dia que se encontra toda a equipa técnica 

nas instalações da empresa. 

Medidas de 

Eficiência e 

Eficácia 

 

Nº de receções sem cumprir procedimento. 

Nº de receções não realizadas no dia de chegada. 

 

 

Tabela 24 – Ficha do Procedimento de Ausências/Faltas 

ID 

 

PSI02 

Nome  
Procedimento Ausências/Faltas 

Propósito 

 

Normalização do processo de ausência a usufruir por todos os 

membros da empresa. 

 

Colaborador 

 
 Contactar pessoa hierarquicamente acima sobre a eventual 

necessidade de ausências por um período de tempo. 

 Eventual entrega de justificação para ausência (por exemplo, 

consulta médica). 

 Submeter comprovativo no SharePoint. 

Responsável 

Ausências 

 

 Validar motivo de ausência. 

 Aceder ao calendário no SharePoint e inserir a ausência. 

 Justificar ausência do colaborador. 

Regras  O colaborador deve contactar o responsável de ausências assim 

que souber da sua indisponibilidade. 

 Sempre que possível deverá pedir uma justificação na entidade 

devida para a sua ausência. 

 Logo que possível, deve submeter a sua justificação no SharePoint 

para que seja validade pelo responsável de ausências. 

 O período de ausência deverá ser, sempre que possível, ao início 

da manhã (até às 10h30) ou ao final da tarde (depois das 16h30). 
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 Sempre que for possível, a ausência deverá ocorrer à sexta-feira. 

Medidas de 

Eficiência e 

Eficácia 

 

Nº de ocorrências sem aprovação para ausência/falta. 

Nº de ocorrências recusa ausência/falta. 

Tempo de resposta após submissão de marcação. 

 

 

Tabela 25 – Ficha do Procedimento de “Marcação de Férias” 

 

 

 

 

 

ID 

 
PSI03 

Nome 
Procedimento Marcação de Férias 

Propósito 

 
Normalização do processo de marcação de férias a usufruir por 

todos os membros da empresa. 

Colaborador 

 
 Aceder a área de marcação de férias no SharePoint. 

 Inserir dados do colaborador. 

 Verificar disponibilidade de datas. 

 Preencher formulário de Marcação de Férias 

 Submeter marcação. 

Responsável 

Férias 

 

 Verificar disponibilidade de marcação. 

 Validar marcação/Contactar colaborador para ajuste nas datas 

selecionadas 

 Reagendar marcação em conjunto com colaborador. 

Regras  O colaborador deve pedir marcação de férias com um limite 

máximo de 15 dias úteis de antecedência. 

 O colaborador não pode marcar férias por mais de 10 dias úteis 

consecutivos, exceto quando os projetos a que está alocado não 

estejam a decorrer. 

 Garantir que não há nenhum dia em que todos os colaboradores 

estão de férias, ou seja, haver pelo menos uma pessoa na empresa.  

Medidas de 

Eficiência e 

Eficácia 

 

Nº de ocorrências sem disponibilidade de marcação datas 

pretendidas. 

Nº de ocorrências recusa de marcação de férias. 

Tempo de resposta após submissão de marcação. 
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Figura 33 – Swimlane do procedimento “Acolhimento” 
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Figura 34 – Swimlane do procedimento “Requisição de Ausências/Faltas” 
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Figura 35 – Swimlane do procedimento “Marcação de Férias” 
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ANEXO I: KPI’s dos Procedimentos de Acolhimento, Ausências/Faltas e Marcação 

de Férias 

Tabela 26 – Lista e Descriminação dos KPI’s dos Procedimentos de Acolhimento, 

Ausências/Faltas e Marcação de Férias 

 

Processo KPI 
Unidade 

Medida 
Fórmula 

Objeti

vo 
Frequência 

Fonte de 

Informação 
Atores 

Acolhimen

to 

Nº de 

receções 

sem cumprir 

procediment

o. 

Nº 

(Nº de 

receções 

sem 

procedime

nto/Nº de 

receções)*

100 

0 Anual SharePoint 

Respons

ável de 

Acolhi

mento 

Nº de 

receções não 

realizadas no 

dia de 

chegada. Nº 

(Nº de 

receções 

não 

realizadas 

no 

primeiro 

dia/Nº de 

receções)*

100 

0 Anual SharePoint 

Respons

ável de 

Acolhi

mento 

Marcação 

de Férias e 

Ausências/

Faltas 

Taxa de 

aprovação 

% 

(Nº de 

aprovações

/Nº de 

pedidos de 

férias)*100 

95% Mensal SharePoint 

Respons

ável de 

Ausênci

as 

Tempo de 

resposta 

após 

submissão 

de marcação 

Horas 

Soma das 

horas 

desde 

submissão 

até 

aprovação. 

8 Mensal SharePoint 

Respons

ável de 

Ausênci

as 

Taxa de 

atrasos na 

submissão 

% 

(Nº de 

submissões 

em 

atraso/Nº 

de 

submissões

)*100 

0% Mensal SharePoint 

Respons

ável de 

Ausênci

as 
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ANEXO J: Estudo de Maturidade Leanked  

Figura 36 – Questões para estudo de maturidade 

 

 

 

Figura 37 – Gráfico para análise 
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ANEXO L: Plataforma Kaiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Plataforma de Divulgação 
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ANEXO M: Inquéritos de Satisfação e Clima Organizacional 
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Figura 39 – Inquérito de Satisfação 
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Figura 40 – Inquérito de Clima Organizacional 


