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Este artigo aborda o desenvolvimento e aplicação de ferramentas de 

suporte à padronização de processos em uma empresa do ramo 

moveleiro da região metropolitana de Belém. Com uma estrutura 

organizacional tradicionalmente familiar, a empresa  não apresentava 

procedimentos padrões. A falta de padronização nos processos da 

empresa foi identificada, através de um diagnóstico do setor produtivo, 

como o fator mais crítico que afetava a gestão de processos da mesma 

gerando problemas de produtividade e qualidade, tais como 

desperdício de materiais e não conformidade nos produtos. Nesse 

contexto, tornou-se de grande importância a padronização dos 

procedimentos. Com este objetivo, foram elaborados fluxogramas de 

processos, formulários de apoio ao gerenciamento da produção e um 

manual de funções para estabelecer as reais atribuições de cada cargo 

existente na empresa. A partir da utilização dessas ferramentas, os 

processos internos da empresa foram formalizados e simplificados, o 

que contribuiu para um controle sistemático e contínuo das operações, 

reduzindo os problemas de desconformidades e desperdícios ao longo 

dos processos. 
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1. Introdução 

No atual ambiente globalizado, definido por um alto nível de competição e facilidade de 

entrada de novos concorrentes, as empresas, sejam elas de pequeno ou grande porte, visam 

obter vantagens competitivas que possibilitem a sustentabilidade do seu negócio, 

diferenciando-as, principalmente, nos fatores de qualidade e produtividade. Nesse contexto, as 

organizações buscam a melhoria de seus processos e controles internos para gerenciar de 

maneira eficaz seus recursos e resultados.  

Partindo desse pressuposto, o gerenciamento de processos é de fundamental importância para 

garantir a manutenção da qualidade na organização. Sendo, para isso, necessário padronizar 

os processos produtivos, visto que como afirma Campos (1992), a padronização é a estrutura 

da qualidade. Para Gaither e Frazier (2006), a padronização de processos é um fator crítico de 

sucesso. É um fator que influencia diretamente na qualidade dos processos e produto final, 

direcionando melhor a utilização dos recursos produtivos e, consequentemente, reduzindo os 

custos, perdas e desperdícios, através da redução de variabilidades e desconformidades ao 

longo do processo, tornando as operações mais enxutas.  

Para a implantação da padronização de processos são utilizadas várias ferramentas como 

fluxogramas, formulários e manuais administrativos, os quais definem de maneira clara e 

objetiva as atividades que realmente agregam valor aos processos e, consequentemente, ao 

produto final. 

A partir de uma necessidade diagnosticada na empresa em estudo, este trabalho desenvolveu e 

aplicou ferramentas de suporte à padronização de processos com o objetivo de subsidiar o 

gerenciamento dos mesmos, buscando assim sanar problemas de produtividade e não 

conformidade encontrados no processo devido a falta de uniformização e formalização do 

mesmo. Como resultado o trabalho apresenta fluxogramas de processos elaborados para cada 

tipo de produto, formulário de apoio ao gerenciamento da produção e um manual de funções, 

que contribuiram para redução desconformidades e desperdícios no desenvolvimento das 

operações na empresa. Para melhor representação desses resultados, foram elaborados 

fluxogramas de atividades anterior e posterior à aplicação das ferramentas formalizadas. 

2. Referencial Teórico  

2.1 Gestão de processos 

As organizações buscam diferentes formas de executar e gerenciar suas rotinas para 

desenvolver a Gestão da Qualidade Total (TQM) em seus processos, uma vez que como 

afirmam Carvalho e Paladini (2005), a gestão da qualidade visa aumentar a eficiência e 

eficácia dos processos de uma organização. Sendo, para isso necessário o gerenciamento por 

meio do controle sistemático e contínuo dos processos - conjunto de atividades que tem por 

objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhe valor por meio de procedimentos, 

em bens ou serviços (saídas) que serão entregues e devem atender aos clientes (CRUZ,2003). 

Como destaca Oliveira (2004), o gerenciamento de processos de uma empresa deve ser 

visualizada como um sistema aberto, isto é, em suas abordagens mais amplas, para que haja 

maior interação entre os níveis da organização. Essa interação auxilia no funcionamento das 

etapas produtivas, aperfeiçoando os processos e funcionando como uma técnica 

administrativa para o desenvolvimento e ampliação dos negócios da organização.  

A gerência de processos tem como função a definição, análise e administração da melhoria do 
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desempenho organizacional, quanto aos processos críticos, para assim atingir as condições de 

excelência que atendam as exigências dos clientes.  

Segundo Juran (1997), para que a gestão dos processos seja empregada, uma ferramenta 

crucial para sua implantação é a Padronização, sem esta não há o devido controle, uma vez 

que como ratifica Falconi (1992), as organizações precisam compreender que a padronização 

vem complementá-la, pois traz melhorias relativas á qualidade, aos custos, ao cumprimento de 

cronogramas, segurança e saúde e recursos humanos. 

2.2 Padronização de Processos 

Na forma mais geral para Cavanha Filho (2006), padronizar significa normalizar, reduzir, 

esquematizar, sistematizar e induzir a todas as formas de economia e redução da dispersão, 

direcionando para menores falhas e desvios. É o processo de padronização que dá suporte à 

uniformidade das atividades ao longo processo de agregação de valor e possibilita melhoria 

contínua no sistema produtivo, uma vez que se baseia em um conjunto de atividades 

sistemáticas que estabelece, utiliza e avalia padrões quanto ao seu cumprimento, à sua 

adequação e aos seus efeitos sobre os resultados.  

Atualmente, em um mercado altamente competitivo, a padronização de processos se apresenta 

como uma estratégia eficaz de se organizar e gerenciar as atividades das organizações de 

modo que agreguem valor ao resultado final.  

Baseado no que afirma Goese (1999), antes de definir padrões, faz-se necessário identificar os 

processos para melhorias e compreensão do funcionamento da organização. Sendo que, para 

Campos (1992), a identificação dos processos pode ser obtida por meio da compreensão do 

relacionamento causa-efeito, em que sempre para um efeito (fim, resultado) existe um 

conjunto de causas que podem ter influenciado. Para facilitar a separação das causas e seus 

efeitos, o diagrama de Ishikawa foi desenvolvido pelos japoneses. De acordo com Whitelley 

(1992), o diagrama de Ishikawa pode ser visualizado como na figura 1: 

 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

No que se refere a tipos de padrões, Cavanha Filho (2006) complementa que há três tipos de 

padronização como, de especificação ou técnica, relacionada a bens tangíveis ou intangíveis 

como equipamentos; de procedimentos, voltada atividades internas da organização e a 

documental, referente aos documentos emitidos pela empresa. 

Independente do tipo de padronização, todas têm o mesmo objetivo que é reduzir as 
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variabilidades de execução de um procedimento, eliminando ações e movimentos 

desnecessários e diminuindo o tempo padrão de realização. Porém, cada organização utiliza o 

tipo (s) de padronização mais adequado(s) as suas reais necessidades. 

Para ser desenvolvido, o processo de padronização necessita de ferramentas de apoio que 

descrevam o fluxo dos elementos e atividades dos processos, permitindo assim uma definição 

clara e objetiva do que se deseja padronizar (GOESE et al, 1999).  

2.3 Ferramentas utilizadas na padronização 

Paladini (1997) afirma que as ferramentas são dispositivos, procedimentos gráficos, 

numéricos e analíticos, formulações práticas, esquemas de funcionamento, mecanismos de 

operação, enfim, métodos estruturados para viabilizar o que se deseja implantar. Neste 

trabalho, dar-se-á ênfase às ferramentas que viabilizaram o processo de padronização na 

empresa em questão. 

2.3.1 Fluxogramas 

O fluxograma é uma ferramenta de representação gráfica do fluxo do processo que se utiliza 

de símbolos previamente confeccionados, permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou 

seqüência de um processo, bem como sua análise e redesenho (D’ ASCENÇÃO, 1994). 

A partir do fluxograma, pode-se verificar quais operações são realizadas, onde são realizadas, 

quem as executa, quais as entradas e saídas, qual o fluxo de informações, quais os recursos 

empregados, quais os custos envolvidos, qual o volume de trabalho e qual o tempo de 

execução.    

A utilização de fluxogramas traz inúmeras vantagens para análise dos processos, pois permite 

compreender qualquer tipo de processos, simples ou complexos, descrevendo o 

funcionamento de todos os componentes, além de possibilitar a verificação de falhas, gargalos 

e duplicidas dos procedimentos. 

2.3.1.1 Tipos de Fluxogramas 

Segundo D’Ascenção (1994), há dois tipos de fluxogramas: Fluxogramas verticais e 

horizontais com suas variações. 

Os fluxogramas verticais são os mais utilizados na análise dos processos produtivos, do tipo 

de linha de produção, no qual se pode dividir um extenso e complexo processo em vários 

outros mais simples. Podem ser utilizados, também, em processos administrativos com suas 

devidas adequações, podendo ser impresso como formulário padronizado, constituído por 

símbolos e convenções pré-definidas em colunas verticais (D’ASCENÇÃO, 1994). Os 

fluxogramas verticais podem, também, ser chamados por outros autores de fluxogramas  de 

processo ou cartas de processo. 

Com relação aos fluxogramas horizontais, estes são utilizados para descrever um processo de 

maneira horizontal, em que sua elaboração e leitura são feitos da esquerda para direita. Há 

duas variações de fluxogramas horizontais, os fluxogramas horizontais descritivos e os 

fluxogramas horizontais de colunas. Os descritivos são mais utilizados para descrever o fluxo 

das atividades, dos documentos e das informações que circulam em um procesos por meio de 

símbolos, já o fluxograma de colunas se diferencia do descritivo em relação a maneira de 

representar graficamente as áreas envolvidas no processo, sendo estas apresentadas em 

colunas, o que permite que se tenha uma visão completa do que ocorrem em determinada área 

ou dela em relação as demais, sendo um fluxograma muito utilizado na identificação de 

gargalos e duplicidades. 



 

 
 

 

 

 

5 

2.3.2 Formulários 

Segundo Oliveira (2004), os formulários são ferramentas que possibilitam comunicação, 

transmissão e registro de informações geradas através de dados quantitativos.  

A importância da utilização de formulários nas organizações está centrada na capacidade que 

este tem de padronizar comunicações, o que influencia na eficiência da transmissão de 

informações e de permitir o armazenamento de dados e informações que são úteis para o 

entendimento da história da empresa. A partir da implantação dos formulários é que se pode 

desenvolver uma sistemática de controle do processo produtivo que gere informações 

confiáveis para as posteriores tomadas de decisão. 

Como afrma Oliveira (2004), o formulário deve trabalhar com informações relevantes que 

agreguem valor ao sistema considerado, enquandrando-se de forma racional no 

desenvolvimento das atividades. É importante, também, que os formulários em sua essência 

proporcionem ações mentais favoráveis por parte dos usuários, o que dependerá de sua 

estrutura e de como foi traçado. 

2.3.3 Manuais administrativos 

Um manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, 

políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos 

executivos e funcionários da organização.  É por meio dos manuais que há a criação e 

consolidação dos sistemas desenvolvidos pelos analistas da empresa (OLIVEIRA,2004). 

O uso de manuais administrativos traz uma séria de vantagens para as organizações, entre elas 

podem ser citadas: 

 Auxiliam na efetivação de normas, procedimentos e funções administrativas; 

 Uniformizam a terminologia básica do processo administrativo, possibilitando a 

padronização das atividades; 

 Contribuem para o crescimento da eficiência e eficácia dos trabalhos realizados; 

 Caracterizam um instrumento de consulta e orientação na empresa; 

  Evitam improvisação no desenvolvimento das atividades que aparece na empresa sob 

diversas formas; 

 Aperfeiçoam o sistema hierárquico da empresa, uma vez que delegam instruções escritas 

que possibilitam ao superior controle sobre as atividades executadas. 

Para que essas vantagens contribuam realmente para a padronização da empresa, há a 

necessidade de se ter manuais que representem a efetiva necessidade da empresa com 

instruções necessárias e suficientes. 

Há diversos tipos de manuais utilizados pelas organizações para uniformizá-las, muitos deles 

com denominações diferentes, porém  como mesma função. Os mais destacados pelos autores 

são  o manual de organização ou manual de funções, que estabele os aspectos formais das 

relações entre os diferentes departamentos e funções, além de definir os deveres e 

responsabilidades destes; manual de normas e procedimentos, o qual descreve e detalha as 

atividades desempenhadas pelas unidades organizacionais; manual de políticas e diretrizes, 

àquele que descrever as políticas da empresa que os funcinários devem seguir para tomadas 

de decisão; manual de instruções especializadas, àquele que uni as normas e instruções de 

aplicação específica a determinado tipo de terefa; manual do empregado, aquele que funciona 

como um instrumento de guia ao funcionário para execução de suas tarefas. 
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3. Estudo de caso 

3.1 A empresa 

A empresa em estudo pertence ao setor moveleiro e localiza-se na região metropolitana de 

Belém. Com mais de 10 anos de funcionamento, é voltada para fabricação e comercialização 

de móveis em painéis reconstituídos de madeira. Entre os móveis produzidos estão mesas, 

cadeiras, guarda-roupas, camas e bicamas, hacks, homes, módulos de cozinha etc. Cada tipo 

de móvel com seu design específico e que acompanham as tendências de mercado. 

A empresa utiliza madeira reaproveitada para constituição de painéis que são bases 

formadoras dos móveis. Para produção dos painéis são necessários as travessas e os 

montantes. Sendo, as travessas, pequenos pedaços retangulares de madeira reaproveitada que 

são cortados em tamanhos de 15 cm, 19 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm, 37 cm, 39c m, 45 cm, 47 

cm e 50 cm. Os montantes são os pedaços de madeira compensada. Com a prensagem das 

travessas e das montantes forma-se um painel como pode ser visualizado na figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Painel de madeira utilizado na produção dos móveis 

Após a montagem dos painéis, estes passam por diversos processos como lixação, 

esquadrejamento, plainagem e tupiamento até a montagem final do móvel. Posterior, a 

montagem, este segue em um processo de desmotagem, para assim compor o estoque de 

produtos acabados.  

A empresa apresenta um sistema de produção voltado para estoque,  em que a fabricação dos 

seus produtos se dá pelo nível de estoque, isto é, a empresa somente dispara a produção de um 

determinado produto, se este estiver em poucos unidades no estoque. 

A equipe de funcionários é composta por marceneiros e seus auxiliares. Sendo, o marceneiro 

responsável pelas atividades de esquadrejamento, plainagem e tupiamento e seus auxiliares 

responsáveis pela lixação e acabamento dos móveis. 

3.2 Diagnóstico do setor produtivo 

A realização de um diagnóstico do setor produtivo deste empresa foi impulsionado a partir da 

observação de problemas relacionados à produtividade e à qualidade, tais como desperdícios 

de matéria-prima e não conformidades dos produtos finais. Através desse diagnóstico, foi 

possível utilizar o diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, representado pela 

figura 3, como uma ferramenta de análise dos problemas existentes, que influenciavam nos 

fatores de produtividade e qualidade da empresa.  

A partir da utilização do diagrama, foi possível verificar que as causas dos problemas nos 
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elementos do processo produtivo (mão-de-obra, matéria-prima, método, medição, máquinas e 

meio ambiente)  convergiam para um problema central, a falta de padronização nos processos. 

 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa da empresa 

3.3 Desenvolvimento e aplicação de ferramentas de suporte à padronização 

Através da avaliação do diagrama acima, verificou-se que a problemática da falta de 

padronização dos processos, estava diretamente relacionada aos baixos níveis de produtvidade 

e conformidades dos produtos. A fim de sanar essa problemática, foram aplicadas ferramentas 

utilizadas na padronização de processos, como meio de solucionar cada uma das causas 

levantadas no diagrama. 

Na empresa em questão não havia a uniformidade e nem um registro formal de um fluxo 

lógico das operações necessárias a fabricação dos produtos, visto que o gerente de produção 

transmitia o fluxo (roteiro) das operações verbalmente aos funcionários, que muitas vezes não 

eram cumpridas. Em decorrência disto, havia diversas falhas ao longo do processo, como a 

utilização da máquina incorreta para uma determinada operação, o que ocasionava não 

conformidades no produto final. 

Buscando definir um fluxo de produção, foram elaboradas cartas de processo para os 

produtos, que relatam o que ocorre passo-a-passo nas atividades de fabricação, funcionando 

como um roteiro pré-definido formalizado de atividades a serem executadas. Além disso, as 

cartas de processo passaram a determinar a natureza de cada atividade a ser realizada 

(operação, transporte, espera, inspeção e estocagem), o que contribui no direcionamento do 

trabalho do operador, reduzindo erros de execução ao longo do processo. A figura 4 

representa a carta de processo referente a fabricação de guarda-roupa. 
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Operação 10 Processo: Fabricação de Guarda-roupa

Transporte 8 Unidade Organizacional: Setor de prdoução

Espera 0

Inspeção 1

Estocagem 1

Ordem Descrição das atividades

1 Ir ao estoque de peças cortadas

2 Selecionar a quantidade de montantes, travessas e outras peças necessárias

3 Selecionar a quantidade de montantes necessários

4 Levar a Prensa

5 Prensar as travessas e os montantes

6 Levar os painéis até a esquadrejadeira 

7 Posicionar os painéis para o esquadrejamento

8 Levar para bancada de lixação

9 Lixar os painéis 

10 Levar os painéis até a Tupia

11 Posicionar os painéis para o tupiamento

12 Levar os painéis até a furadeira

13 Posicionar os painéis na furadeira

14 Levar para o setor de montagem

15 Montar os painéis da lateral, fundo e tampo

16 Colocar as gavetas

17 Verificar se há alguma desconformidade 

18 Desmontar 

19 Levar ao estoque de produtos acabados

20 Armazenar e estocar os painéis

Símbolos

Fluxograma de Procedimentos Padrões

Símbolos/

Legendas
Totais

 

Figura 4: Carta de processo 

A problemática identificada e observada na empresa com relação à ausência de especificações 

do produto a ser confeccionado, se agravava pela falta de emissão de um documento formal 

de produção. O gerente de produção solicitava verbalmente a produção, o que acarretava 

diversos erros de medidas e acabamentos dos produtos, ocasionando retrabalhos e extensão 

dos prazos de entrega. Para reverter esse quadro, foi elaborado um formulário para ordem de 

produção, conforme mostrado na figura 5, que passou a ser entregue pela gerência de 

produção aos marceneiros. 
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Código da OP:

Data:

Funcionário responsável: 

Data de início:

Data de conclusão: 

Produto:

Quantidade:

Tipo Medida Quantidade Tipo Medida Quantidade Tipo Medida Quantidade

Situação:

Observações:

Gerente de produção

Ordem de Produção

Descrição de material:

Painel Materiais de acabamento Materiais para revestimento

 

Figura 5 : Ordem de produção 

Como pode ser visualizado na figura acima, a ordem de produção delimita algumas 

informações importantes a execução das operações, tais como: o responsável, os prazos de 

entrega, a quantidade a ser produzida e as especificações do material a ser utilizado na 

fabricação do produto. Essas informações se tornaram úteis a empresa, devido a grande 

variedade dos tipos e tamanhos de painéis de madeira e materiais de acabamento e 

revestimento utilizados para confecção dos móveis.  

A empresa tem o seu quadro de funcionários do setor de produção dividida em marceneiros e 

seus auxiliares, sendo que cada marceneiro trabalha com dois auxiliares. A indefinição das 

funções de cada um acarretava a não simultaneidade da produção, isto é, enquanto os 

auxiliares deveria estar executando o processo de lixação nos painéis, o marceneiro deveria 

estar desenvolvendo as operaçãoes de esquadrejamento, plainagem e tupiamento (operações 

comuns a todos os tipos de móveis). Porém, o que ocorria era a indeterminação da tarefa do 

auxiliar, o que o deixava grande parte do tempo ocioso.  

Como meio de solucionar essa problemática, foi desenvolvido um manual de funções. Este 

documento definiu o organograma da empresa e as habilidades, competências e 

responsabilidades de cada cargo existente, funcionando com uma ferramenta de orientação 

das atribuições dentro da empresa. A figura 6 representa as atribuições da função de 

marceneiro. 
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Figura 6: Atribuições da função de marceneiro 

4. Resultados da aplicação das ferramentas 

Com a implantação das ferramentas de padronização formalizadas, pode-se fazer uma análise, 

através de um fluxograma horizontal descritivo, do novo fluxo das atividades da empresa. 

Com base na legenda representada pela tabela 1, foram desenvolvidos os fluxogramas 

descritivos anteriores e posteriores à aplicação das ferramentas, representados pelas figuras 7 

e 8. 

 

Símbolo Significado 

 Início/Término 

 Operação 

 Decisão 

 
Cargo/Função 

 Base de dados 
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Documento 

            Fonte: Autores 

Tabela 1: Legenda dos fluxogramas horizontais descritivos da empresa 

 

Figura 7: Fluxograma horizontal descritivo anterior à aplicação das ferramentas de padronização 
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Figura 8: Fluxograma horizontal descritivo posterior à aplicação das ferramentas 

Como pode ser visualizado nos fluxogramas acima, a operação de solicitação da produção 

passou a ser um procedimento formalizado, em que o gerente passou a solicitar a produção, 

com base em regras estabelecidas nas cartas de processo e na definição de responsabilidades 

de cada função, emitindo ordens de produção que delimitavam os recursos necessários para 

fabricação de um determinado móvel, erradicando assim possíveis erros que causariam 

desperdícios de materiais ou não conformidade nos produtos, devido o uso de uma máquina 

errada ou até a produção de uma quantidade diferente da necessária. 

Resultados não menos importantes foram alcançados, com a utilização das cartas de processo, 

em que no processo de solicitação da produção, houve a redução de movimentos 

desnecessários que não agregavam valor ao produto final, o que era muito frequente na 

empresa. Com o processo de emissão de ordens de produção,  houve a redução de atrasos no 

tempo de entrega, uma vez que possibilitou a gerência de produção um maior controle sobre 

os prazos de execução e maior atribuição de responsabilidades pela execução das tarefas. Em 

relação ao manual de funções, este, também, contribuiu de forma significativa, uma vez que 
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além de solucionar a problemática da indefinição de responsabilidades, auxiliou na 

determinação dos responsáveis, anteriormente inexistentes, pela inspeção da qualidade da 

matéria-prima e dos produtos acabados, reduzindo anomalias nos produtos finais.  

5. Considerações finais 

A padronização dos processos, com base na elaboração e aplicação de ferramentas 

fomalizadas, contribuiu para o aumento dos níves de produtividade e qualidade nos produtos 

finais da empresa em estudo, uma vez que esta apresentava desconformidades e varibilidades 

na forma de execução de suas atividades, que implicavam em um alto nível de erros e falhas 

de operação e em elevadas perdas de materiais por retrabalhos. 

Com a utilização das ferramentas formalizadas, houve maior detalhamento das atividades, por 

conseguinte, um maior controle sobre os recursos produtivos, o que influenciou diretamente 

na redução de custos e prazos na empresa. A aplicação das ferramentas trouxeram ainda como 

benefícios, uma melhor interação entre a gerência de produção e a equipe de marceneiros, 

através de definição clara das reais atribuições e responsabilidades de cada um no processo 

produtivo. 

A padronização dos processos foi de grande relevância para empresa, que passou a ter 

resultados mais satisfatórios no que tange a produtividade e qualidade. Sendo isto, justificado 

pelo fato de que  a uniformização e formalização de ferramentas relacionadas à padronização 

possibilitram à empresa um maior controle sistemático e contínuo das operações e, 

consequentemente em um gerenciamento mais eficiente dos seus processos. 
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