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A gestão em serviços é um tema que move discussões em diversas áreas 

do ambiente corporativo, por exemplo, em operações de pós venda na 

indústria, ou no atendimento de clientes nas grandes instituições 

financeiras. Em serviços, a literaturaa indica que uma das 

preocupações principais é entender como empresas operacionalizam 

seus produtos de forma eficiente e eficaz para superar as expectativas 

dos clientes, manter a liderança da empresa, ou para atingi-la em seus 

mercados. Dada a importância para organizações que trabalham com 

serviços e a dificuldade apresentada sobre o assunto, como a 

mensuração do nível de qualidade ou a definição do ótimo 

operacional, o objetivo deste trabalho é apresentar como uma grande 

instituição financeira, mais especificamente o setor de emissões de 

ordens de pagamentos ao exterior do departamento de câmbio de um 

banco de varejo, sistematiza seus procedimentos de forma a controlar 

seu nível de retrabalho para atingir melhores resultados operacionais. 

Para efetuar tal trabalho, inicialmente, o tema é introduzido com uma 

revisão bibliográfica sobre os assuntos relacionados e outros estudos 

já realizados a respeito. Posterior a revisão, a situação atual da 

empresa em relação ao problema é descrita. Após essa descrição, a 

forma como os dados foram coletados para o trabalho é sintetizada e, 

em seguida, a proposta de solução para as questões identificadas é 

apresentada. Finalizando com uma reflexão a respeito dos resultados 

esperados e uma conclusão do trabalho feito.  
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1. Introdução 

A qualidade no processo do serviço é tida como a essência da entrega de soluções aos 

clientes, mesmo que não participem do processo ou que tenham pouco contato com a empresa 

prestadora (JOHNSTON; CLARK, 2002). Na área bancária dos serviços de câmbio, a maior 

parte dos processos ocorre na retaguarda (ao invés da linha de frente) e, essa gestão da 

qualidade, tem sido alvo de pesquisas no cenário brasileiro (também foco das empresas de 

forma geral) pois os clientes demandam por melhores serviços, devendo as empresas estar 

atentas a essa necessidade de melhoria contínua (RIBEIRO; MACHADO; TINOCO, 2010). A 

confiança no prestador de serviço se torna o principal antecedente para o cliente criar ou 

manter a relação com as empresas e consumir seus serviços. Nota-se que as empresas buscam 

novas formas de gerar novos valores para seus clientes, minimizar seus custos e evitar 

prejuízos indesejáveis para todos (SANTOS; FERNANDES, 2008). 

Essa situação levanta questões como: É possível que uma grande uma instituição financeira 

consiga monitorar suas operações, dada o grande volume de transações feitas diariamente, a 

quantidade de erros ocorridos e a complexidade de sua solução? Qual é o impacto na 

velocidade de correção de erros gerados pelo banco? Como funcionários podem ser 

orientados para que não haja reincidência de erros durante o processo de atendimento? 

O problema apresentado ocorre dentro do setor de emissão de ordens de pagamento ao 

exterior, onde os índices de processamento apresentam níveis de retrabalho que se mostram 

oscilantes. Isso leva a prejuízos, tanto financeiros quanto para a imagem da empresa. 

Para trabalhar na melhoria operacional nas atividades de retaguarda e reduzir tais impactos, o 

objetivo deste trabalho é propor uma abordagem de solução para sistematizar o controle do 

nível de retrabalho, mostrando como a retaguarda da empresa pode cuidar de seus índices de 

retrabalho e sua melhoria. Assim, uma revisão bibliográfica a respeito de temas correlatos 

será apresentada. Em seguida, indicam-se termos do mercado estudado e o método 

relacionado ao estudo. A coleta de dados é apresentada como forma a justificar a importância 

da proposta do trabalho, apresentando soluções para o problema em seguida. Discussões sobre 

os resultados e implicações para trabalhos futuros fechará esse trabalho. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. O conceito de serviços 

O conceito de serviço é definido como uma figura mental assumida por clientes, funcionários 

e acionistas, mediante a experiência, operação, resultado e o valor do serviço prestado pela 

organização. Sua entrega se define como a forma que uma organização opera e podem ser 

divididos em quatro áreas (JOHNSTON; CLARK, 2002): 

 Fábrica de serviço: processos de alto volume e baixa variedade, frequentes e com 

baixo envolvimento do cliente; 

 Serviço faça você mesmo: alto volume, baixa variedade e alta interatividade dos 

clientes; 

 Projetos de serviço: processos de volume e variedade alta, com baixo envolvimento do 

cliente; 

 Parceira de serviço: processos com alta variedade, baixo volume e com alto 

envolvimento dos clientes. 
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Em grandes corporações, essas quatro áreas podem estar presentes, até mesmo, 

simultaneamente (JOHNSTON; CLARK, 2002). Assim, o grande desafio para os gestores é 

gerenciar essa diversidade e decidir quais critérios utilizar na melhoria do serviço ao cliente.  

2.2. A retaguarda operacional e sua gestão de qualidade 

Há uma série de atividades importantes realizadas sem o contato direto com o cliente, 

representando o suporte para que aquelas onde há alto contato com os clientes (linhas de 

frente), sejam bem-sucedidas, a elas, se dá o nome de atividades de retaguarda (CORRÊA; 

CAON, 2002). Por conta de sua similaridade com atividades fabris clássicas, em geral, as 

atividades de retaguarda podem ter seu processo monitorado por ferramentas da qualidade 

(JOHNSTON; CLARK, 2002). Neste trabalho são empregadas: Folhas de Verificação (para 

coletar dados), Diagramas de Pareto (para priorizar ocorrências mais relevantes), Diagrana de 

Ishikawa (para encontrar causas raiz dos problemas identificados), Diagrama de afinidades ou 

Método KJ para agrupar ocorrências similares (MIZUNO, 1993) e o Service Failure Modes 

and Effects Analysis (SFMEA), descritos a seguir. 

2.3. Service failure mode and effects analysis (SFMEA) 

O FMEA auxilia a gestão da qualidade ao determinar um conjunto de ações corretivas ou 

medidas que minimizem a ocorrência de falhas (MORETTI E BIGATTO, 2006; STAMATIS, 

2003; HELMAN; ANDERY, 1995). Sua confecção se dá em duas partes: a primeira, os 

possíveis modos de falha de um produto, processo ou serviço são identificados. No segundo 

caso, de característica mais crítica, é pontuado o risco mediante a gravidade da falha (G), sua 

probabilidade de ocorrer (O), de prever (D) e controlá-las antes que cheguem ao cliente. Ao 

seu produto se dá o nome de Número de Prioridade de Risco (RPN) (PUENTE et al, 2002). 

Rotondaro (2002) desenvolveu um modelo baseado no FMEA clássico que inclui o item de 

Recuperação (R) e é definido como a capacidade do processo em recuperar o serviço antes do 

cliente perceber. A esse modelo, deu-se o nome de Service Failure Mode and Effect Analysis 

(SFMEA). 

2.4. Relação qualidade dos serviços e satisfação dos clientes 

Há uma relação entre eficiência operacional e a satisfação dos clientes. Em Ribeiro, Machado 

e Tinoco (2010) foi estudada a relação entre a qualidade dos serviços prestados e a satisfação 

dos clientes. Apresentou-se uma análise dos índices da satisfação desses clientes, por meio da 

identificação dos principais atributos para essa satisfação. Foi observado que 31% dos 

aspectos mais importantes se referem à Confiabilidade e Eficiência operacional, conforme 

visto na Tabela 1 e os atributos mais importantes na qualidade do serviço conforme Tabela 2: 

Tabela 1 - Resultado referente à importância relativa dos grupos de atributos da qualidade. 

 
Fonte: RIBEIRO, MACHADO e TINOCO, 2010, p.783. 
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Tabela 2 - Atributos mais importantes representando análise de priorização. 

 
Fonte: RIBEIRO, MACHADO e TINOCO, 2010, p.785. 

O atributo que os clientes priorizam à qualidade no serviço prestado é que os bancos tenham 

funcionários com conhecimento e que sejam feitos corretamente na primeira vez. Isso mostra 

a importância de focar o trabalho em buscar sistematicamente a orientação dos funcionários 

quanto aos processos operacionais, aumentando a qualidade no atendimento e na entrega de 

serviço. 

Outro trabalho realizado na mesma cidade por Santos e Fernandes (2008), conclui que a 

confiança no serviço prestado influencia na relação de fidelidade entre o cliente e o prestador 

de serviço. Levou-se em conta o gerenciamento de empresas aéreas e bancos na correção de 

problemas em caso de falhas operacionais. 

Concluiu-se que, ocorrendo um mau gerenciamento de falha, acarreta-se ao chamado duplo 

erro, uma vez que o cliente é prejudicado 1) pelo problema gerado e 2) também no mau 

desenvolvimento da solução. Assim é visto também a importância de uma rápida e clara 

correção do problema e sua comunicação objetiva com os clientes envolvidos. 

Relacionando os dois trabalhos com o presente estudo, nota-se a importância de orientar os 

funcionários quanto a critérios técnico-operacionais, para que a) haja a percepção do cliente 

quanto ao conhecimento na prestação do serviço e b) na recuperação de falha dele, caso 

ocorrer, levando a maior confiança e estreitando a relação entre cliente e empresa. 

2.5. Método de pesquisa empregado neste trabalho 

Em se tratando de um projeto em desenvolvimento na empresa em estudo, o método utilizado 

no presente trabalho é a pesquisa-ação. Croom (2009) define que esse método envolve os 

autores em uma participação ativa no gerenciamento e resolução de problemas 

organizacionais. Uma característica dele é o foco na resolução dos problemas, chamadas 

propostas de solução e na mudança de gestão em uma determinada empresa ou em um grupo 

de empresas. Uma atenção importante que o trabalho deve ter é com relação à influência e 

imparcialidade do pesquisador, em virtude da validação de qualquer ação a ser tomada pelo 

programa da pesquisa apresentada. 

3. Histórico do problema a ser resolvido 

3.1. Descrição da empresa 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 
 

5 

A instituição a ser estudada é considerada um dos maiores bancos privado do Brasil, tem em 

seu histórico fusões e aquisições que permitiram ocupar tal posição. 

Nota-se uma característica muito similar a “Fábrica de Serviços”, onde há pouco contato com 

cliente, alto volume de processos e baixa variedade. No entanto, para o setor em análise, 

responsável pelas correções dos pagamentos ao exterior, a característica mais presente se 

relaciona a categoria de “serviços faça você mesmo” onde nota-se a necessidade de maior 

contato com clientes, sem fugir do alto volume de processos, com baixa variedade. 

3.2. Termos utilizados pelo departamento 

Para facilitar a compreensão dos termos tratados neste trabalho, é definido: 

 Sistema SWIFT: Sistema Interbancário utilizado para transações internacionais; 

 Setor de envio de Ordens de Pagamento: responsável pela inclusão de informações no 

padrão de sistema SWIFT; 

 Setor de correções: responsável pela correção de ordens pendentes que foram emitidas 

ao exterior; 

 Ordens Pendentes: retrabalho efetuado pelo setor de ocorrência, problemas que geram 

insatisfação para clientes e/ou prejuízos financeiros, ou de imagem para a instituição. 

3.3. Produtos de câmbio 

O produto de estudo é chamado de Ordem de Pagamento. Consistem em operações de 

transferências internacionais entre bancos. Isso só é possível, pois se utiliza de parcerias 

estratégicas com bancos correspondentes pelo mundo, possibilitando o envio e recebimento 

de diversas moedas estrangeiras. O índice de retrabalho reflete no relacionamento entre os 

correspondentes no exterior, pois quanto maior é o índice, maior é o valor cobrado pela 

prestação de serviço do correspondente e dificulta a concessão de maiores linhas de 

financiamentos internacionais. 

Toda operação que necessite de algum tipo de retrabalho ou correção após o seu envio é 

classificada como pendência e é esse tipo de retrabalho ou correção a principal atividade do 

Setor de Correções, conforme visto no destaque da Quadro 1: 



 

 

 

Quadro 1 - Processo de Correções de Erros em Ordens de Pagamento 

 



 

 

 

3.4. Situação atual do problema a ser resolvido  

Todas as pendências contidas em histórico foram organizadas em um único relatório, 

totalizando 10.000 casos de retrabalho e 707.250 de emissões no período entre 2013 e 2015 e 

sua variação é vista na Tabela 3 

Tabela 3 - Análise Trienal de Erros e Envios, período 2013 a 2015. 

Ano Quantidade Erros Envios %Retrabalho %Processada 

2013 3.522 267.791 1,32% 98,68% 

2014 3.457 236.685 1,46% 98,54% 

2015 3.021 202.774 1,49% 98,51% 

 
 

Fonte: Relatórios internos da empresa. 

Neste triênio, a participação de erros por conta de falhas do banco representou 43%, enquanto 

45% por conta de clientes e 12% por outros motivos. 

A partir de agosto de 2015, com a troca da gerência no setor, passou a buscar compreender 

melhor como os erros ocorrem e realizar processos de mitigação e remediação de erros, 

conforme Figura 1: 
Figura 1 - Evolução de retrabalho em 2015 

 
Fonte: Relatórios da empresa. 

Nota-se que o índice de retrabalho apresentou melhora, porém não é possível concluir se 

houve uma melhora estável em virtude da flutuação do índice. Também analisou o mesmo 

efeito nos anos de 2013 e 2014 conforme visto na Figura 2 e na Figura 3: 

Figura 2 - Evolução Retrabalho em 2013 

 

Fonte: Relatórios da empresa. 
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Figura 3 - Evolução do Retrabalho em 2014 

 
Fonte: Relatórios da empresa. 

 
Tabela 4 - Relação erros e envios entre os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro de 2013 a 2016 

Mês Quantidade Erros Quantidade Envios %Retrabalho %Processada 

dezembro-13 309 22.734 1,36% 98,6% 

janeiro-14 269 21.142 1,27% 98,7% 

fevereiro-14 306 19.955 1,53% 98,5% 

dezembro-14 251 17.588 1,43% 98,6% 

janeiro-15 257 16.901 1,52% 98,5% 

fevereiro-15 227 13.597 1,67% 98,3% 

dezembro-15 171 15.632 1,09% 98,91% 

janeiro-16 152 13.366 1,14% 98,86% 

 
 

Fonte: Relatórios da empresa. 

Apesar da queda nos últimos meses, o ano de 2015 acabou sendo o pior de todos. O período 

apresenta uma sazonalidade característica. As pendências tendem a cair durante o mês de 

dezembro, quando ocorrem as festas de fim de ano, férias coletivas e etc., no entanto, tais 

índices voltam a aumentar nos primeiros meses dos anos posteriores, conforme visto na 

Tabela 4. É possível observar na Tabela 5 que o total gasto pelo banco com relação aos erros 

ocorridos é de USD 4.754,14, considerando a título de exemplo, apenas a moeda dólar 

americano. 
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Tabela 5 - Despesas fechadas como prejuízo para o banco. 

Mês 
Quantidade 

Despesa 

Dólar 

Americano 

Dólar 

Canadense 

Libra 

Esterlina 
Iene Euro 

Dólar 

Australiano 

Yuan 

Chinês 

Agosto-15 16 375,59 0,00 0,00 5.000,00 215,00 0,00 0,00 

Setembro-15 22 891,28 0,00 9,81 0,00 130,00 50,00 0,00 

Outubro-15 16 642,77 74,00 0,00 5.000,00 175,00 0,00 0,00 

Novembro-15 27 1.643,61 0,00 0,00 0,00 357,17 0,00 0,00 

Dezembro-15 32 1.200,89 0,00 12,00 23.000,00 281,00 0,00 210,00 

TOTAL 113 4.754,14 74,00 21,81 33.000,00 1.158,17 50,00 210,00 

 
 

Fonte: Relatórios internos da empresa. 

Também é possível ver na Tabela 6 que o valor gasto pelos clientes é menor, apesar de sua 

maior participação em erros, conforme indicado anteriormente no presente trabalho. 

Tabela 6 - Despesas fechadas como prejuízo para os clientes. 

Mês 
Quantidade 

Despesa 

Dólar 

Americano 

Dólar 

Canadense 

Libra 

Esterlina 
Iene Euro 

Dólar 

Australiano 
CNY 

Agosto-15 4 240,25 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro-15 16 533,65 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 

Outubro-15 12 797,01 0,00 0,00 6.500,00 135,00 0,00 0,00 

Novembro-15 6 253,60 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

Dezembro-15 13 818,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 

TOTAL 51 2.643,11 25,00 0,00 6.500,00 520,00 0,00 380,00 

 
 

Fonte: Relatórios internos da empresa. 

Por conta da instabilidade e a quantidade gasta em despesas com problemas, identificou-se a 

necessidade de criar o processo de monitoramento para se reduzir os índices e aumentar a 

qualidade do serviço prestado. 

4. Coleta e análise de dados 

Foi coletada uma amostra de pendências entre os meses de janeiro de 2016 e fevereiro de 

2016, uma vez que os processos originais ainda estavam no setor de ocorrência.  

Foram identificados 206 casos com retrabalho por erros, sendo 106 casos (52%) de clientes, 

89 casos (43%) erros do banco e 11 casos (5%) que não são considerados erros, mas são 

incluídos nos controles. Dos 206 casos, os motivos foram organizados em 26 diferentes 

categorias, sendo 24 direcionadas a erro do banco, uma de cliente e um como outros. 

Houve uma grande variação de empresas errando nas operações, descartando-se a ideia de que 

haveria a necessidade de se focar em uma empresa específica. Com relação aos erros por parte 

do banco, foram extraídos 89 casos e organizados em ordem decrescente, conforme Tabela 10 

do Anexo 1 e a Figura 4. 
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Figura 4 - Diagrama de Pareto - Categorias de Erro 

 
Como a distribuição se apresentou muito dispersa, optou-se por agrupar tais categorias em 

Macro Categorias, que se relacionam ao setor específico, onde o erro foi gerado e nelas se 

aplicou o diagrama novamente, conforme Tabela 7 e sua solução será direcionada de formas 

diferentes: 

Tabela 7 - Estratificação Macro Categorias 

Macro Categoria Quantidade %Total %Acumulada 

EMISSÃO 34 38% 38% 

CONTRATAÇÃO 28 31% 70% 

EXTENSÃO 10 11% 81% 

OUR 6 7% 88% 

OUTROS 5 6% 93% 

BACKVALUE 3 3% 97% 

NAOEPEND 2 2% 99% 

AUTOCONVERT 1 1% 100% 

TOTAL GERAL 89 

 
 

Fonte: Relatórios internos da empresa. 

A partir de então, detalhou-se os erros do setor com maior índice conforme Tabela 8: 
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Tabela 8 - Estratificação Categoria Emissão de Ordens. 

CATEGORIA - EMISSÃO Quantidade % %acumulada 

DIGBBK 8 24% 24% 

DIGCONTABNF 5 15% 38% 

DIGVALOR 5 15% 53% 

DIGDETALHES 3 9% 62% 

DIGDUPLICIDADE 3 9% 71% 

DIGIBK 3 9% 79% 

DIGCORR 2 6% 85% 

DIGNOMEBNF 2 6% 91% 

CONOUR 1 3% 94% 

DIGDIVCONDOC 1 3% 97% 

DIGOUR 1 3% 100% 

TOTAL 34   

 
 

Fonte: Relatórios interno da empresa. 

Efetuando o estudo através do Diagrama de Ishikawa, visto no Anexo 2, observa-se as causas 

raízes. Além da coleta de dados, foram efetuadas entrevistas informais com quatro 

funcionários do setor, com média de tempo na função de aproximadamente 17 anos. Buscou-

se identificar traços comuns a reclamações desses quatro funcionários e chegou-se a um senso 

comum de que muitos funcionários do setor não possuem conhecimento necessário e que não 

há um padrão operacional a seguir. Assim, definiu-se que a causa raiz a ser eliminada é a 

“Falta de procedimento padrão a ser adotado”. 

5. Proposta de solução 

Como forma a criar um método de mitigação e melhoria no envio dos pagamentos ao exterior, 

decidiu-se, como proposta inicial, desenvolver um SFMEA, que pode ser visto no Anexo 3, 

identificando as categorias, falhas e controles, propondo uma revisão dos controles do 

processo de emissão. O objetivo do SFMEA será orientar os funcionários quanto à 

formalização de padrões dos processos, esclarecimento de dúvidas pertinentes e definições na 

abordagem dos problemas que possam vir a ocorrer no setor de emissão de ordens. Ele será 

apresentado e ensinado na primeira reunião com o setor de emissões para que seja aplicado a 

partir de então e também como forma a iniciar o monitoramento da melhoria do serviço 

prestado. 

Para os critérios de Gravidade, Ocorrência, Detecção e Recuperação foram adotados os 

índices conforme Tabela 9. Essa definição foi baseada na análise caso a caso da amostra 

levantada, relacionando critérios qualitativos (efeitos e causas) e quantitativos (tempos 

calculados). 
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Tabela 9 - Definição de Critérios para os Índices 

ÍNDICE GRAVIDADE OCORRÊNCIA DETECÇÃO RECUPERAÇÃO 

1 Até um dia Uma única vez Até um dia Até um dia 

2 Um dia Duas vezes 1 dia 1 dia 

3 Até dois dias Três vezes Até 3 dias Até 3 dias 

4 Até 3 dias Quatro vezes Até 5 dias Até 5 dias 

5 Até 7 dias Cinco vezes Até 7 dias Até 7 dias 

6 Entre 7 e 15 dias Seis vezes Até 15 dias Até 15 dias 

7 Entre 15 e 22 dias Sete vezes Até 20 dias Até 20 dias 

8 Entre 22 e 30 dias Oito vezes Até 30 dias Até 30 dias 

9 Entre 30 e 35 dias Nove vezes Até 45 dias Até 45 dias 

10 Acima 35 dias Dez vezes Mais de dois meses Mais de dois meses 

 
 

 

5.1. Reuniões interativas 

O SFMEA será apresentado sempre em reuniões interativas que terão início previsto na 

primeira semana de abril de 2016, com periodicidade mensal. A primeira parte da reunião 

apresentará os índices de retrabalho pertinentes ao mês anterior, indicando os maiores 

problemas e seus processos de soluções. O intuito é alinhar o conhecimento de todos os 

presentes, quebrar paradigmas por conceitos pré-estabelecidos, além de comunicar a evolução 

dos índices como forma a encorajar o trabalho dos funcionários.  

A segunda proposta será a criação de brainstormings partindo das sugestões de melhorias 

dadas pelo setor de correções, conforme visto no Anexo 3. O intuito será, primeiramente, 

apresentar a metodologia SFMEA para os participantes da reunião, em seguida, iniciar a 

discussão aberta para sugestões de solução dos problemas que mais causaram impacto.  

Ao término dos brainstormings, serão definidas as ações e prazos a serem adotados. Na 

sessão seguinte, serão verificados se as ações e prazos estão válidos, identificando os porquês 

de seu sucesso ou seu fracasso. Esse item será incluso ao final do SFMEA para controle e 

passará a ser uma ferramenta de controle e consulta para todos que desejarem saber sobre o 

andamento e padronizações adotados, formalizando o processo de sistematização. 

6. Resultados 

Ao analisar os estudos apresentados com a proposta deste trabalho foi possível entender a 

relevância de existir uma sistematização para controle de problemas relacionados à entrega de 

serviço para os clientes em uma empresa. A boa orientação aos clientes, a velocidade na 

recuperação de falhas, bem como o entendimento das operações faz com que os clientes 

permaneçam fiéis à empresa. Ao relacioná-los com os itens em análise pelo SFMEA 

desenvolvido para esse trabalho, nota-se o alto impacto que houve para o banco quanto à 

regularização da pendência, observados no item “Efeitos Potenciais” do mesmo SFMEA pela 

falta de padronização de processo de emissão de ordens de pagamento. 
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Nota-se também que as ferramentas de qualidade clássicas podem ser utilizadas em serviços. 

Observou-se pelo estudo que, diferente das operações fabris, as operações em serviços 

possuem características mais subjetivas do que objetivas. Isso é observado pela relação 

efetuada entre os estudos de priorização e frequência dos erros ocorridos (Diagrama de 

Pareto) e pelos impactos de causas e análises de efeitos (SFMEA). Percebe-se a necessidade 

de diferentes abordagens simultâneas para tratar dos diversos problemas encontrados. 

Além disso, foi sugerido, no intuito a iniciar a análise de impacto das falhas, três ações 

preventivas pelo SFMEA, conforme visto no Anexo 3. A resultante RPN antes da execução 

de tais ações foi de 2.200 pontos e após 1.348 pontos tendo uma redução no impacto de 

aproximadamente 39%. Essa redução está atrelada a aumentar a detecção da falha antes que 

ela ocorra, bem como reduzir o tempo entre sua detecção e início de correção.  

Com isso, a recuperação da falha, atrelada a velocidade na identificação e início do processo 

de correção, aumenta, facilitando a correção, reduzindo seu índice final ao RPN. Essa 

observação é ratificada com a visão apresentada em Santos e Fernandes (2008), onde se diz 

que a má condução da recuperação da falha cria um duplo erro, o que gera um mal-estar nos 

clientes. Essa melhoria visa eliminar esse possível erro duplo. 

Relacionando o estudo efetuado e as perguntas apresentadas no início, nota-se que é possível 

a instituição sistematizar suas operações para monitorá-las, os problemas devem ser 

abordados de forma abrangente e em conjunto com os setores pertinentes a operacionalização 

do serviço prestado. Por conta das características e do estágio em que se encontra esse 

trabalho dentro da empresa, as melhorias só poderão ser validadas ao longo do ano de 2016. 

Isso leva as implicações e sugestões apresentadas na sessão de conclusões. 

7. Conclusão 

Conforme visto, há uma forte relação entre qualidade operacional e prestação de serviços e o 

trabalho proporcionou algumas reflexões. A primeira reflexão feita refere-se às mudanças e 

quebras de paradigmas que o setor possui. Essa reflexão leva a primeira sugestão de estudos 

futuros: analisar como se pode efetuar a aprendizagem organizacional para a realização de 

mudanças, dada seu tamanho e complexidade. 

A segunda reflexão é com relação à qualidade da imagem da empresa percebida por seus 

parceiros internacionais. Como o trabalho se limitou a estudar a sistematização de um 

processo para monitoramento, o foco não foi analisar quais impactos esse monitoramento terá 

no relacionamento com seus correspondentes bancários internacionais, ficando assim, mais 

uma sugestão para estudos futuros. 

A terceira reflexão tem relação com a aplicação da sistematização e análise de resultados 

futuros. Como o intuito desse texto foi desenvolver uma sistematização e, dado o tempo 

necessário para a coleta de resultados ser um limitante na análise, fica a sugestão como 

trabalho futuro aplicar essa sistematização em outros setores de serviços, analisar a melhoria 

da qualidade do serviço prestado, bem como seus retornos financeiros e ganhos de vantagens 

competitivas. 

A quarta reflexão está na função do setor de correções. Até o presente trabalho seu papel se 

limitou a corrigir remessas com problemas, manter o controle de fechamento de suas despesas 

e realizar o relacionamento com clientes em relação à gestão dos processos de ordens 

emitidas. A proposta de solução visa redefinir o papel desse setor e direcionar seus esforços 

para o monitoramento e acompanhamento das pendências junto ao setor de ordens emitidas. 

Assim, o setor poderá agregar mais valor para os profissionais e aumentar a qualidade do 
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serviço prestado pela sistematização do controle e solução dos problemas de retrabalho. As 

implicações desta reflexão estão em abordar qual é o limite operacional que esse setor de 

ocorrências terá e quais ferramentas tecnológicas deverão ser desenvolvidas para expandir seu 

método para o resto do departamento? 

Por fim, a realização deste estudo trouxe muitos insights e reflexões ao autor que passou a 

enxergar a realização do trabalho de forma mais abrangente e pode-se concluir que, apenas 

com muita dedicação, cooperação de todos e disciplina será possível atingir, cada vez mais, a 

excelência na qualidade operacional. 
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Anexo 1 

Anexo 1 - Estratificação Categorias 

CATEGORIA QUANTIDADE %TOTAL %ACUMULADA 

CONNOMEBNF 9 10,11% 10,11% 

DIGBBK 8 8,99% 19,10% 

CONBBK 7 7,87% 26,97% 

CONCONTABNF 6 6,74% 33,71% 

OURDEBITOU 6 6,74% 40,45% 

DIGCONTABNF 5 5,62% 46,07% 

DIGVALOR 5 5,62% 51,69% 

EXTENSAOCONTA 5 5,62% 57,30% 

OUTROS 5 5,62% 62,92% 

EXTENSAOOUR 4 4,49% 67,42% 

BACKVALUE 3 3,37% 70,79% 

CONDETALHES 3 3,37% 74,16% 

CONIBK 3 3,37% 77,53% 

DIGIBK 3 3,37% 80,90% 

DIGDUPLICIDADE 3 3,37% 84,27% 

DIGDETALHES 3 3,37% 87,64% 

DIGCORR 2 2,25% 89,89% 

DIGNOMEBNF 2 2,25% 92,13% 

NAOEPEND 2 2,25% 94,38% 

AUTOCONVERT 1 1,12% 95,51% 

CONOUR 1 1,12% 96,63% 

DIGDIVCONDOC 1 1,12% 97,75% 

DIGOUR 1 1,12% 98,88% 

EXTENSAOOUTROS 1 1,12% 100,00% 

TOTAL 89 100,00%  

 
 

Fonte: Relatórios internos da empresa 
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Anexo 2 

Anexo 2 - Diagrama Causa-Efeito do problema mais crítico encontrado 

 

Anexo 3 
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Anexo 3 - Service Failures Modes and Effects Analysis (FMEA) dos três itens mais críticos 

Categoria do Processo
Modo de Falha 

Potencial
Efeitos Potenciais S Causas Potenciais O Controles D Recuperação R RPN

Ações Preventivas 

Sugeridas
Responsáveis Prazo S O D R RPN

DIGDUPLICIDADE

Envio em duplicidade 

de remessas de 

pagamento

Prejuízo 

financeiro para o 

banco, 

ressarcimento do 

valor perdido ao 

cliente, prejuízo 

de imagem para o 

banco

9

Não há uma 

conferência de 

emissões de 

contratos; Não há 

confirmação formal 

alardeada da 

liberação dos 

fundos após 

verificação

3

Planilhas de 

controle de 

envio; emails 

de 

confirmação/r

ecusa de 

envio

6

Há a necessidade da 

intervenção das 

representações 

comerciais dos 

correspondentes 

intermediários 

bancários no país, 

junto com a 

formalização do erro 

junto a Gerência do 

cliente e follow 

ups frequentes junto 

aos bancos e 

empresas envolvidas

6 969

Comunicação duas 

vias (telefone e email) 

informando sobre a 

emissão ou recusa do 

pagamento pelo 

sistema. Separação do 

processo do restante 

do lote para 

conferência a 

posterior do reenvio.

Gerência das 

Ordens 

Emitidas

Imediato 9 3 5 5 630

DIGVALOR

Digitação incorreta de 

valor e moeda 

transacionada

Prejuizos 

financeiros e à 

imagem da 

instituição, 

demora na 

regularização dos 

casos

8

Falha na digitação 

de operações 

realizadas 

manualmente

5

Planilhas e 

conferência 

visual

6

Envio de diferenças 

ao exterior nos casos 

onde é emitido a 

menor, pedido de 

retorno de casos onde 

é emitido a maior, 

envolvimento da 

gerência do cliente e 

das representações 

dos intermediários no 

país

4 882

Todos os processos 

manuais devem ser 

separados e 

conferidos em lotes 

menores e específicos, 

conferência a quatro 

olhos antes do envio

Gerência das 

Ordens 

Emitidas

Imediato 8 5 5 3 547

DIGBBK

Erro de 

preenchimento de 

dados do banco do 

beneficiário, 

esquecendo de incluir 

ou incluindo um 

código que não se 

refere ao banco 

indicado na 

instrução/contrato de 

pagamento.

Atrasos no 

pagamento; 

Maior burocracia 

por parte dos 

bancos 

recebedores para 

retornar os 

fundos

5

Não é verificado na 

etapa de emissão se 

o código está 

correto

8

Conferências 

Visual das 

informações 

contidas em 

contrato e na 

instrução

3

Emissão de correção 

ao exterior e, se 

houver manifestação 

do cliente com relação 

ao problema, 

informamos o 

ocorrido.

3 349

Devolução de 

processos sem o 

padrão correto de 

canal bancário; 

Treinamento sobre 

operações SWIFT; 

Checklist assinado 

pelos conferentes a 

respeito da instrução 

preenchida

Supervisão 

Ordens de 

Pagamentos 

emitidas

Quinze dias 

para 

treinamento 

e quinze 

dias de 

testes

5 8 2 2 171

 


