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Este artigo apresenta a utilização do método de análise e solução de 

problemas (MASP), através do ciclo PDCA, apresentando um estudo 

dos principais problemas de inadimplência em uma empresa de 

recuperação de créditos. O objetivo do estudo foi reduzir o índice de 

quebras de contrato, que afeta diretamente a geração de receitas da 

empresa. Além do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) 

e do ciclo PDCA, foram utilizadas outras ferramentas da qualidade, 

como o diagrama de Ishikawa e o diagrama de pareto, a fim de obter 

as principais causas do problema. Finalizando o estudo, foi proposto 

um plano de ação (5W2H), com a finalidade de combater os 

determinados problemas. 
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1. Introdução 

De acordo com Degen (1989 apud COLTRO, 1996, p. 1) a competitividade é a base do 

sucesso ou fracasso de um negócio onde há livre concorrência. Aqueles com boa 

competitividade prosperam e se destacam dos seus concorrentes, independente do seu 

potencial de lucro e crescimento. A competitividade pode ser colocada como o ponto 

principal das grandes organizações empresariais, porém, se mal utilizado como ferramenta 

para obtenção de lucros, pode tornar-se prejudicial às atividades da empresa. Segundo Porter 

(1989), o único conceito com significado a um nível nacional é produtividade. 

Para este artigo foi escolhida uma empresa de recuperação de crédito, que obtém sua renda 

por meio de acordos para pagamentos realizados com o cliente e que necessita buscar 

competitividade frequentemente, para sua manutenção no mercado. 

Apesar da facilidade de acesso às tecnologias computacionais e aos bancos de dados pelos 

operadores de telemarketing, um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas do setor de 

recuperação de crédito é o combate aos altos índices de quebras de acordo. Dependendo da 

dimensão dos valores das quebras desses acordos, estes problemas podem fazer com que a 

companhia perca o acordo firmado com a contratante (em geral, instituições financeiras), e 

com isso, seu posicionamento de mercado. Um agravante desse problema, é que em alguns 

casos ele pode ser ocasionado por fatores externos ao processo da empresa, tornando muito 

difícil a proposição de soluções mais eficazes. 

Sendo assim, este trabalho tem por finalidade desenvolver um plano de ação utilizando-se do 

Método de Análise e Solução de Problemas, a etapa P do ciclo PDCA, assim como as 

ferramentas da qualidade, para que assim possa propor alternativas para reduzir o alto índice 

de quebras de acordo e auxiliar a empresa a alcançar suas metas de recuperação de crédito. 

2. Referencial teórico 

2.1.  Método de análise e solução de problemas 

A metodologia do MASP, ou segundo Werkema (1995) denominado como ciclo PDCA de 

Melhorias, consiste em uma sequência de procedimentos racionais, baseada em fatos e dados, 

que visam levantar a causa fundamental de um problema para combatê-lo e eliminá-lo. 
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Segundo Pujo e Pillet (2002, apud CAMPAGNARO, 2008), o MASP é formado por um 

conjunto lógico e organizado de princípios, regras ou passos que ajudam a avaliar, controlar 

ou melhorar o desempenho de um aspecto do processo sob a perspectiva da qualidade. Estes 

métodos servem como “guias” para ações genéricas a serem tomadas em sequência pré-

estabelecida com intuito de resolver o problema (não conformidade) e garantir sua não 

reincidência. MASP são “cascas ocas”, pois em si, não resolvem o problema. 

Arioli (1998), afirma que o MASP funciona como uma ferramenta eficiente para gerar 

melhorias, envolvendo um grupo de pessoas para tomar decisões, visando à qualidade dos 

produtos e serviços. Já para Sampara et al. (2009), o objetivo do MASP é elevar a 

probabilidade de solucionar um problema, onde a solução é um processo que segue uma 

sequência lógica e racional. 

2.2. Ciclo PDCA 

O PDCA representa o ciclo eficiente na resolução de problemas, ou seja, realizar melhorias 

por etapas e repetir o ciclo de melhoria várias vezes (SHIBA, 1997). 

Segundo Werkema (1995), o Ciclo PDCA é um método de gestão, representa o caminho a ser 

seguido para que as metas estabelecidas possam ser atingidas. Na utilização do método poderá 

ser preciso empregar várias ferramentas, as quais constituirão os recursos necessários para a 

coleta, o processamento e a disposição das informações necessárias à condução das etapas do 

PDCA. 

Para a execução completa do ciclo PDCA, as seguintes etapas devem ser seguidas: 

a) Planejamento (P): Consiste em estabelecer metas e o método para alcançar as metas 

propostas. 

b) Execução (D): Equivale a executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de 

planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do 

processo. Na etapa de execução são essenciais a educação e o treinamento no trabalho. 

c) Verificação (C): A partir dos dados coletados na execução, comparar o resultado alcançado 

com a meta planejada. 

d) Atuação Corretiva (A): Baseia-se em atuar no processo em função dos resultados obtidos. 

Existem duas formas de atuação possíveis: adotar como padrão o plano proposto caso, a meta 
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tenha sido alcançada, e agir sobre as causas do não alcance da meta, caso o plano não tenha 

sido efetivo. Na figura 1 tem-se a representação do ciclo PDCA. 

 

 

Figura 1- Ciclo PDCA 

 

Fonte: Adaptado de Campos, 1992. 

2.3. Ferramentas da qualidade 

Para o bom funcionamento do ciclo PDCA é importante a utilização de algumas ferramentas 

da qualidade. Neste caso, foram empregados o diagrama de causa e efeito, o gráfico de Pareto 

e a ferramenta 5W2H a serem utilizadas na identificação das causas e análise do problema. 

2.3.1. Diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito 

É uma descrição gráfica semelhante a uma espinha de peixe com seis ramificações, que 

destaca as diversas causas possíveis para um efeito ou problema, que por sua vez levam às 

sub-causas, e por último ao resultado final.  

Ishikawa (1993) propôs uma divisão entre os fatores baseada em 6 M´s – mão de obra, 

material, meio ambiente, método, máquina e medida – que poderiam ser comuns ou estar 

ligados entre si. A partir disso, alocam-se os efeitos indesejáveis identificados junto às causas 

mais prováveis. 

2.3.2. Gráfico de Pareto 
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É um diagrama que ordena a informação de forma a tornar evidente a prioridade dos 

problemas e projetos (WERKEMA, 1995). 

De acordo com Vera et al. (2013), o gráfico dispõe a causa principal na barra maior à 

esquerda e as outras causas em barras a sua direita em ordem decrescente de frequência. 

Assim, a relevância de cada causa em relação à contribuição total no efeito é destacada por 

meio de porcentagem, facilitando sua priorização para tratamento.  

2.3.3. Ferramenta 5W2H 

A partir de sete perguntas – o quê (what), por quê (why), onde (where), quando (when), quem 

(who), como (how) e quanto (how much) –, delineiam-se as ações a serem acompanhadas e 

executadas para atingir determinado objetivo. 

Podem-se ainda estabelecer prazos e tarefas, como complemento à ferramenta, de forma a 

simplificar o acompanhamento de sua execução por meio do tempo e o controle dos 

procedimentos (SANTOS et al., 2014). 

3. Metodologia 

Devido ao tema deste trabalho, vale ressaltar a diferença entre metodologia, método e técnica. 

Metodologia se refere ao estudo dos métodos, e método indica o que fazer, ou melhor, quais 

as etapas a se seguir, já a técnica mostra como realizar tal atividade, indicando a forma mais 

adequada de se fazer (FONSECA, MIYAKE, 2006). 

Quanto à natureza deste trabalho apresenta-se como aplicada, pois objetiva-se a geração de 

conhecimento relacionados à proposição de ações que visem reduzir o alto índice de quebra 

de acordos em uma empresa de recuperação de crédito, ou seja, para aplicação prática dirigida 

à solução de problemas específicos da área, buscando assim reduzir essas quebras de acordos 

entre o cliente e a empresa e com isso alcance dos indicadores de recuperação de crédito 

pretendidos. Envolve verdades e interesses locais de empresas do mesmo ramo em situações 

semelhantes. 

Apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa, configurando uma abordagem mista. 

Segundo Denzin e Lincoln (2000), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa e naturalista de seu objeto de estudo. Essa abordagem mista tem como base de 

seu delineamento as questões ou problemas específicos adotando tanto em um estilo 

qualitativo quanto quantitativo. 
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A metodologia seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão bibliográfica 

Para este estudo realizou-se uma revisão de literatura referente ao Ciclo PDCA, o método de 

análise e solução de problemas e também das ferramentas da qualidade; 

b) Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa documental ao banco de dados da 

empresa, a partir da consulta de arquivos e históricos dos índices de pagamento e quebras de 

acordo entre Janeiro à Dezembro de 2012, assim como as principais ocorrências informadas 

pelos clientes para o não pagamento do mesmo; 

c) Identificação do Problema 

Para a identificação dos problemas principais foi realizado um brainstorming com todos os 

analistas de cobrança, que são os profissionais responsáveis por garantir que os clientes 

realizem os pagamentos dos acordos, e que tem contato telefônico direto com os mesmos, e 

também são as pessoas que lançam as ocorrências no banco de dados e que identificam qual 

foi o motivo que levou o cliente a não honrar o compromisso; 

d) Observação 

Observou-se in loco, as atividades dos analistas no ambiente de trabalho diário da empresa; 

e) Análise 

Com as etapas acima realizadas, foi possível identificar possíveis causas para o não 

pagamento dos acordos. Foi realizada uma análise no diagrama de Pareto através no software 

Microsoft Excel onde visualizou-se quais as causas mais frequentes e posteriormente realizou-

se uma análise mais aprofundada através do diagrama de Ishikawa tornando-se possível 

entender-se as relações entre as causas e os efeitos. 

4. Estudo de caso 

A Empresa de recuperação de credito da qual se trata este artigo surgiu há 14 anos.  Seu 

fundador é um profissional acostumado a trabalhar no ramo da prestação de serviços. Era 

reconhecido por sua experiência e caráter profissional entre profissionais deste ramo. O que 

facilitou a criação da mesma. Quando em 2001 junto de outros 3 funcionários iniciou-se nesse 

ramo. Por ser reconhecido na área não teve muitas dificuldades no momento de adquirir 
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clientela, inicialmente neste setor de recuperação de crédito os principais clientes eram os 

bancos. 

Esse tipo de atividade caracteriza-se pela prestação de serviços de cobrança extrajudicial, tais 

como: cobrar e receber contas de todos os tipos, cheques, promissórias, cobranças bancárias e 

duplicatas, sem a necessidade de participação de um advogado.  Essa prestação de serviços 

tem como objetivo atender as micro, pequenas e médias empresas, que em sua maioria não 

possuem estrutura para realização de cobranças extrajudiciais.  

A telecobrança na época da criação desta empresa não era vista como é hoje em dia, eram 

pessoas que faziam ligações e cobravam outras pessoas, seja física ou jurídica. As metas não 

eram grandiosas como são atualmente, e na cidade de Belém existiam poucas as empresas que 

trabalhavam com este segmento.  

As funções principais de acionamento do cliente nessa empresa são os “acionadores” 

responsáveis por contatar o cliente, negociadores que realizam o fechamento de um acordo e 

os cobradores de parcelas, que buscam garantir que o cliente realize o pagamento. 

Com o decorrer do tempo a empresa se expandiu e o setor ficou mais reconhecido no 

mercado, aumentando então a competição por estes seletos clientes. A partir disso cada 

empresa buscou estratégias de diferenciação que lhe permitissem a liderança no mercado, com 

isso as metas repassadas as empresas, então chamadas “terceirizadas”, foram cada vez 

maiores.  

Portanto, para atingir as metas e se tornar uma empresa lucrativa é fundamental que o índice 

de quebra de acordos, para pagamento entre os clientes e a empresa de recuperação de crédito, 

seja mínimo para que assim a mesma possa atingir suas metas e superá-las obtendo então 

lucro na realização de suas atividades. 

5. Resultados 

A partir das informações obtidas no banco de dados da empresa, foi possível delimitar qual 

era o índice de quebra de acordos no ano de 2012 conforme o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Índice de quebras de acordos no período de Janeiro à Dezembro de 2012 
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Fonte: Os autores (2013) 

 

A partir da obtenção do índice percentual de quebras de acordos e das informações obtidas no 

banco de dados da empresa, no decorrer do ano de 2012 verifica-se que um dos motivos para 

a variação nos índices de pagamento durante o decorrer do ano, em muitos casos está 

relacionado também à sazonalidade no que se refere à entrada de dinheiro para os clientes, 

exemplo disso são meses em que há maior índice de quebra de acordo, no primeiro trimestre 

do ano, pois há grande número de contas a pagar (material escolar e compras natalinas) e os 

meses nos quais há menor número de quebras, novembro, por exemplo, em que os clientes 

recebem o 13º salário, diminuindo o índice de inadimplência.  

Com isso criou-se um gráfico de Pareto, que inclui os principais motivos que levaram as 

quebras de acordo, segundo o relatório da empresa, essas causas estão demonstradas no 

gráfico 2 a seguir.  

Gráfico 2 – Gráfico de Pareto das causas de quebra de acordo 2012 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

9 

 

Fonte: Os autores (2013) 

Com a ajuda do Pareto, no gráfico 2, observou-se as principais causas que podem gerar o não 

pagamento dos acordos, baseados na frequência em que aparecem nos relatórios contidos no 

banco de dados da empresa, como resultado percebeu-se que a maioria dos atrasos está 

compreendida nas 4 primeiras ocorrências, correspondendo a um total de  89,52% que são 

explicadas a seguir: 

- Esquecimento do boleto: quando o cliente alega não se lembrar da data de vencimento do 

seu acordo; 

- Não recebeu o boleto: quando o mesmo informa que a empresa não enviou o boleto 

referente à negociação realizada; 

- Não tem pretensão de quitar: cliente fecha acordo sem interesse de realizar o pagamento; 

- Problemas no fechamento do acordo: quando o cliente alega que o acordo foi fechado 

incorretamente por parte da empresa e/ou que as parcelas estão altas demais para seu 

orçamento. 

5.1. Análise dos resultados 

Para que esta análise possa ser feita adequadamente utilizou-se o diagrama de Ishikawa, 

também conhecido como diagrama de causa e efeito, classificando as principais causas que 
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resultam nos altos índices de quebra de acordos. Para efeito deste trabalho considerou-se as 4 

principais causas que englobam cerca de 90% do total das ocorrências registradas no período 

analisado no ano de 2012, conforme a figura 2 a seguir. 

Figura 2 - Diagrama de Causa e Efeito dos altos índices de inadimplência 

 

Fonte: Os Autores (2013) 

 

Conforme observado na figura anterior, as quatro principais causas que contribuem para os 

altos índices de inadimplência podem ser classificadas nos itens de métodos e meio ambiente, 

dentro dos 6M’s do diagrama de Ishikawa. 

Verifica-se que o item “esqueceu o vencimento” pode ser classificado nas duas macro causas, 

Métodos e Meio Ambiente, dessa forma, é importante destacar alguns fatores ligados a cada 

um dessas causas e, além disso, observar que as causas ligadas ao fator meio ambiente, ou 

seja, fatores externos ao processo da empresa, sendo assim são mais difíceis de mensurar e até 

mesmo atuar na fonte dessas causas para reduzir os índices de inadimplência. 

Na fonte da causa Métodos, identificaram-se os seguintes itens: Esqueceu o vencimento (falta 

de acionamento), Problemas com o fechamento do acordo (parcelas altas demais) e Não 

recebimento do boleto por parte do cliente. Já na fonte da causa Meio ambiente, observam-se 
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os seguintes itens: Cliente sem pretensão de quitar o débito (má fé por parte do cliente) e o 

item Esqueceu o vencimento (correria do dia-a-dia). 

As causas ligadas aos métodos são inerentes aos processos internos da empresa, sendo 

facilmente moldados por parte dos agentes diretos e indiretos do processo produtivos. Quando 

bem definidas as causas pode-se atuar diretamente na fonte do problema, buscando otimizar 

os resultados da organização. 

É importante que os operadores conheçam a fundo o processo interno da empresa, a fim de 

evitar erros de operação e consequentemente o elevado índice de quebra de acordo, que 

influencia diretamente os altos índices de inadimplência. O operador também deve ter uma 

maior atenção referente à sua carteira de clientes, para que possa se ter maior controle de suas 

atividades. Dessa forma, evitar que os clientes com vencimento para o dia fiquem sem 

acionamento, confirmando o recebimento do boleto, e a confirmando ainda o pagamento do 

mesmo no vencimento, além de buscar entender as necessidades do cliente com o objetivo de 

propor acordos tangíveis ao consumidor, justamente para evitar a quebra de acordo. 

Referente aos itens relacionados ao fator Meio ambiente, como a falta de pretensão de 

quitação do débito por parte do cliente, pode ser evitada ao verificar com maior atenção o 

histórico daquele cliente antes de qualquer abordagem. Já a causa relacionada ao 

esquecimento do vencimento do boleto por parte do cliente, mesmo já sendo acionado e 

informado é um fator externo no qual o operador tem o mínimo de influência, não podendo 

atuar diretamente para minimização dos seus efeitos, já que o cliente pode ter a pretensão de 

pagamento, porém devido à vida corrida não conseguiu efetuar o pagamento na data acordada. 

Por meio da identificação dos fatores principais que proporcionam o aumento no índice de 

quebra de acordos foi criado um plano de ação no modelo da ferramenta da qualidade 5W2H 

baseado no treinamento de pessoal visando com isso à proposição de ações simples que 

beneficiassem a empresa com o mínimo de custo possível a alcançar seus objetivos de modo 

que seja possível a redução da inadimplência por parte dos clientes, como se apresenta na 

figura 3. 

Figura 3 – Plano de ação 5W2H 

 



 

 

 

Fonte: Os autores (2013)



 

 

 

 

A Figura 3 apresenta um plano de ação proposto para sanar as causas, que de acordo com as 

análises se tornaram mais críticas ao levarem a um aumento no índice de quebras de acordo. 

Observou-se a necessidade de realizar treinamentos de modo geral com os acionadores, pois 

eles são o elo inicial com o cliente, logo é de fundamental importância que os mesmos os 

acionem de modo correto assim como registrem o que foi tratado com o cliente 

adequadamente no banco de dados da empresa para que assim, em contatos futuros já possa se 

saber o perfil do cliente com o qual a empresa busca negociar. 

No que se refere aos negociadores, o seu treinamento baseia-se em capacitá-los para que 

fechem somente acordos no qual se garanta o pagamento do mesmo, para que se tenha 

cuidado em evitar fechar acordos com valores acima do que o cliente tem condições de pagar, 

assim como com clientes que tem pouco ou nenhum interesse em honrar o compromisso. 

Relativo aos cobradores de parcela, que tem papel fundamental para a redução do índice de 

inadimplência dos acordos criou-se ações, com intuito de definir padrões de acionamento 

evitando com isso o esquecimento da data do vencimento do compromisso, e ou o não envio 

do boleto ao mesmo, essa ação assim como as outras serão realizadas semestralmente para 

buscar com isso que aos profissionais se tornem mais capacitados em uma boa negociação e 

também para se ter um período bom para visualizar se as ações planejadas serão efetivas. 

6. Considerações finais 

Com o decorrer desta pesquisa e através das observações realizadas foi possível destacar as 

possíveis causas que levam ao aumento do índice de quebra de acordos na empresa de 

recuperação de crédito, as que obtiveram maior destaque foram o esquecimento da data de 

vencimento, o não recebimento do boleto, a não pretensão de quitação por parte dos clientes 

assim como acordos fechados de modo inadequado, não permitindo ao cliente o pagamento 

do mesmo. 

Nesse trabalho objetivou-se propor algumas ações que podem minimizar o índice de 

inadimplência na empresa, para tanto se utilizou o MASP e a etapa P do ciclo PDCA, em 

conjunto com ferramentas da qualidade, para poder definir os pontos principais aos quais a 

empresa deve focar seus esforços. 

É importante que todos os esforços estejam concentrados nos problemas principais para que 

assim se alcance mais rápido os objetivos da empresa e considerando que sua renda vem do 
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pagamento dos acordos, e que ela precisa atingir suas metas para se manter competitiva em 

relação a esse mercado crescente. Por fim é altamente relevante que todos os profissionais 

envolvidos busquem colaborar e exercer suas tarefas da melhor forma possível. 
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