
  

 

 

 

 

 

Implementação de Lean Service em operações 

bancárias - Um estudo de caso  

 

 

Lourenço Maria de Noronha Andrade do Amaral Pyrrait 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia e Gestão Industrial 

 

Orientador: Prof. Amílcar José Martins Arantes 

 

Júri 

Presidente: Prof. Francisco Miguel Garcia Gonçalves de Lima 

Orientador: Prof. Amílcar José Martins Arantes 

Vogal: Profa. Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina 

 

 

Novembro 2017 



ii 
 

Resumo 

Nos últimos anos, o setor financeiro, e a banca em particular, têm vivido sob um enquadramento 

muito adverso, que teve profundos efeitos na economia da atividade bancária. Paralelamente, e 

em consequência, a regulação neste setor aumentou consideravelmente. Este cenário, impõe 

uma resposta sistemática, em várias frentes, para compensar, ao nível da eficiência dos 

processos e da eficácia, o quadro adverso em que as instituições financeiras vão continuar a 

operar no futuro próximo. 

A presente dissertação desenvolve-se na Sociedade A, Gestora de Fundos de Pensões, e, 

alinhada com os objetivos do Grupo A, procura o aumento de eficiência e satisfação dos 

Colaboradores e Clientes. 

Com um diagnóstico completo das equipas da Sociedade A, identificaram-se várias 

oportunidades de melhoria na gestão de equipas e na eficiência. Com apoio da metodologia Lean 

e de um leque de ferramentas, implementaram-se soluções que permitiram obter resultados 

positivos e uma mudança cultural na organização. 

Os resultados obtidos, comprovam que a metodologia Lean pode ser utilizada, com sucesso, na 

procura de eficiência e da melhoria contínua quando aplicada no setor dos serviços. No entanto, 

e em último lugar, destaca-se a importância de uma estrutura organizacional e hierárquica 

alinhada com o objetivo da excelência operacional, e que participe empenhadamente de maneira 

a mudar atitudes e comportamentos, e a garantir a sustentabilidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Indústria Bancária; Lean Service; Sistema de Gestão Lean; Eficiência nos 

Serviços 
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Abstract 

In recent years, financial sector and banking in particular, have been living on a very adverse 

context which had profound effects on banking economy. At the same time, and consequently, 

regulation in this sector has increased considerably. This scenario requires a systematic response 

on various fronts to compensate, in terms of process efficiency and effectiveness, the adverse 

environment in which financial institutions will continue to operate in the near future. 

The present Dissertation is developed in Sociedade A, Pension Funds Management Company 

belonging to Grupo A, and in line with their objectives, seeks to increase overall efficiency as well 

as Employees and Clients satisfaction. 

With a complete diagnosis of Sociedade A, it was possible to find several opportunities for 

improvement in efficiency and team management. With the support of Lean methodologies and 

tools, solutions that allowed positive results and a cultural change in the organization were 

implemented. 

The results show that Lean methodology can be successfully used in the search for efficiency 

and continuous improvement when applied in the service sector. However, it is highly important 

an organizational and hierarchical structure that is aligned with the objective of operational 

excellence, and that participates in a committed way in order to change attitudes and behaviors 

and to ensure sustainability. 

 

 

 

Keywords: Banking Industry; Lean Service; Lean Management System; Services Efficiency 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização 

Nos dias que correm, muitas empresas lutam para se manterem estáveis, competitivas e, se 

possível, para aumentar o seu volume de negócios. Tendo em conta a atual conjuntura 

económica e a diminuição da procura, esse objetivo, na maioria das vezes, só se torna possível 

se as empresas reduzirem os seus custos. Isto leva-as à procura de soluções que lhes permitam 

gerar o mesmo output (resultado) com menos recursos. No fundo, procuram melhorar a sua 

produtividade, eliminando desperdícios e aumentado a qualidade, níveis de serviços e eficácia. 

A crise financeira que se instalou na Europa em 2008, e de forma acentuada em Portugal, foi 

uma das principais responsáveis por este cenário que vemos hoje em dia. E é neste que as 

diferentes indústrias se têm desenvolvido, obrigando-as a mudanças de paradigma na 

abordagem da gestão do seu negócio. Um dos setores onde mais se sentiu esta recessão da 

economia foi o setor bancário.  

Dentro deste panorama e face a esta conjuntura, a atividade das entidades reguladoras e 

supervisoras tornou-se mais intensa, pois, ao estabelecerem regras, dificultam as opções 

estratégicas das empresas deste setor para se manterem competitivas. Para confrontar estas 

adversidades, vários bancos têm procurado soluções que lhes permitam ser mais eficientes, 

tentando obter vantagens em relação aos concorrentes, de maneira a assegurar um futuro sólido 

e estável. 

O Grupo A, sendo a quinta maior instituição financeira a operar em Portugal em tem termos de 

ativos (33 m.M.€), e tendo presente que o negócio da banca comercial em Portugal apresenta 

rentabilidade insuficiente, decidiu procurar soluções que lhe permitisse melhorar a sua eficiência, 

tendo como principais objetivos, o aumento da eficiência e qualidade do trabalho, e o aumento 

da satisfação dos Clientes e Colaboradores. 

Assim sendo, este trabalho tem como propósito a procura de soluções que vão ao encontro das 

necessidades do Grupo A de melhorar a sua eficiência, nomeadamente na atividade diária da 

Sociedade A, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões pertencente ao Grupo. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

A presente Dissertação de Mestrado tem como principal objetivo a procura de ganhos de 

eficiência na atividade diária da Sociedade A. Consequentemente, resulta o seguinte conjunto 

de objetivos operacionais: 

 Contextualização e enquadramento do caso; 

 Caracterização do Grupo A, descrição da empresa em estudo, a Sociedade A, e 

definição do problema; 

 Realização de uma revisão bibliográfica sobre a metodologia de melhoria da eficiência 

operacional em serviços e respetivas ferramentas de implementação; 
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 Recolha de dados referentes à situação inicial das equipas da Sociedade A, seguida de 

propostas de atividades de melhoria com apoio de ferramentas Lean; 

 Implementação das soluções de melhoria e ferramentas desenhadas 

 Análise e discussão de resultados globais obtidos 

1.3. Metodologia 

Face ao objetivo da presente Dissertação de Mestrado, a metodologia adotada abrange as 

etapas representadas na figura 1 e descritas de seguida. 

  

Figura 1 – Passos da metodologia seguida na Dissertação 

1) Caracterização do problema e apresentação do caso 

De início é apresentado o contexto em que se insere o caso e como o problema surge 

no mesmo. É feita uma breve introdução do tema, explicado o problema, e o porque da 

necessidade de o atacar.  

Nesta etapa apresentam-se o Grupo A e a Sociedade A (empresa que pertence ao Grupo 

e que será alvo do trabalho em questão). É feito o diagnóstico preliminar da situação 

inicial, apresentam-se os principais processos da atividade da Sociedade A; 

2) Revisão de literatura 

De seguida, é realizada uma extensa revisão da literatura relevante para o caso em 

estudo, nomeadamente sobre a metodologia escolhida para melhoria dos processos 

associados ao serviço bancário, o Lean Service; 

3) Recolha e Análise de dados 

Nesta etapa vai-se para o “terreno” e estudam-se as atividades e processos das equipas, 

para se identificarem desperdícios, constrangimentos, e possíveis pontos de melhoria. 

Através de uma análise abrangente identificam-se os principais problemas e hipóteses 

de melhoria; 

4) Proposta de atividades de melhoria e ferramentas 

Com base nas análises realizadas e nos problemas encontrados, nesta fase definem-se 

as propostas de melhoria, e as ferramentas Lean a implementar que sustentam as 

melhorias. 

1
• Caracterização do problema e apresentação do caso 

2
• Revisão de literatura

3
• Recolha e análise de dados

4
• Proposta de atividades de melhoria e ferramentas

5
• Implementação das melhorias e ferramentas seleccionadas

6
• Avaliação e discussão dos resultados
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5) Implementação das melhorias e ferramentas selecionadas 

Na quinta etapa serão implementas as soluções propostas e as ferramentas 

selecionadas na etapa anterior.  

6) Avaliação e discussão dos resultados 

Finalmente, na sexta e última etapa, são discutidos resultados e apresentadas as 

principais conclusões retiradas das ferramentas implementadas e a sua aplicabilidade 

ao caso.  São ainda descritas as principais dificuldades encontradas durante todo o 

processo de mudança, e os fatores reconhecidos de sucesso. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 6 capítulos, da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Aqui introduz-se o contexto em que se insere o caso, os objetivos da 

Dissertação, a metodologia adotada e a estrutura do documento. 

 Capítulo 2 – Apresentação do caso. Pequena introdução do Grupo A e, com mais 

detalhe da Sociedade A, entidade do Grupo interveniente. O capítulo termina com uma 

contextualização e descrição do problema. 

 Capítulo 3 – Revisão de Literatura sobre a metodologia Lean, os seus conceitos e 

ferramentas, com especial destaque da sua aplicação aos serviços. 

 Capítulo 4 – Situação atual da Sociedade A. Descreve as diferentes análises feitas para 

um diagnóstico completo da organização. Por fim, apresenta as atividades de melhoria 

e ferramentas a implementar. 

  Capítulo 5 – Descreve todo o processo de desenho e implementação das soluções e 

ferramentas propostas no capítulo anterior. No final, apresentam-se os principais 

resultados obtidos e discutem-se os mesmos. 

 Capítulo 6 – Apresenta as principais conclusões obtidas na presente Dissertação de 

Mestrado. 
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2. Caso de Estudo 

2.1. O Grupo A 

O Grupo A é uma entidade financeira centrada nas atividades de banca de empresas e de 

retalho, na prestação de serviços de banca de investimento e de gestão de ativos. O Grupo, 

liderado pelo Banco A, é a quinta maior instituição financeira a operar em Portugal, com um ativo 

de 33 mil milhões de euros, e com quotas de mercado de 9.2% em crédito e 10.7% em recursos 

de Clientes. 

2.2. Sociedade A 

A Sociedade A é uma entidade Gestora de Fundos de Pensões pertencente ao Grupo A. Esta 

entidade integra operacionalmente a área de Gestão de Activos (Asset Management) e, através 

desta empresa o Grupo fornece às empresas uma solução integrada de gestão de planos e de 

fundos de pensões, tanto de Benefício Definido1 como de Contribuição Definida2. 

A 31 de Dezembro de 2015 a Sociedade A era considerada a 3ª maior entidade de fundos de 

pensões do mercado português, tendo nessa data 2 419 milhões de euros de património e 146 

planos sob gestão, uma quota de mercado de 13%, 19 328 reformados/pensionistas e 27 573 

participantes.  

Os principais serviços que a sociedade oferece são: 

 Gestão de Fundos de Pensões de Benefício Definido e Contribuição Definida; 

 Aconselhamento e conversão de planos de pensões; 

 Cálculos Atuariais; 

 Tratamento das contribuições, pagamento de pensões e reembolso de benefícios; 

 Disponibilização de uma plataforma de consulta online; 

 Serviço de atendimento aos participantes e beneficiários, de modo presencial, telefónico 

e via e-mail; 

 Organização Interna 

A sociedade divide-se em duas áreas, a área de Pensões e a área de Seguros, que por sua vez 

se traduzem em três equipas. A área de Pensões é composta pela equipa de Pensões, mais 

técnica e de gestão de clientes, e por uma equipa operacional de suporte à anterior, a equipa de 

Backoffice. A área de Seguros é composta apenas pela equipa de Seguros. O organigrama 

detalhado da organização encontra-se representado na figura 2. 

                                                      
 

1 Plano de pensões em que os benefícios se encontram previamente definidos e as contribuições são 

calculadas por forma a garantir o pagamento daqueles benefícios 
2 Plano de pensões em que as contribuições são previamente definidas e os benefícios são os 

determinados em função do montante das contribuições entregues e dos respetivos rendimentos 
acumulados 
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Figura 2 - Organigrama da Sociedade A 

O responsável máximo da Direção, designa-se por 1º Responsável, e os responsáveis que lhe 

reportam diretamente designam-se por 2º Responsáveis. 

Na Sociedade A existem dois 2ºs Responsáveis que são simultaneamente coordenadores de 

equipas (tal como se observa na figura 2). O responsável pela área das Pensões é coordenador 

da equipa de Pensões, e o responsável da área dos Seguros é coordenador da equipa de 

Seguros. Ainda assim, o 2º Responsável das Pensões é também responsável pela equipa do 

Backoffice, que tem um coordenador próprio. 

O gemba3 segue o layout apresentado na figura 3. A equipa de Pensões e a de Seguros, 

compostas por 4 colaboradores cada, encontram-se lado a lado.  A equipa do Backoffice, com 8 

colaboradores, embora mais distante, está ainda relativamente perto das duas outras equipas.  

As atividades das três equipas, apesar de realizadas maioritariamente no computador, envolvem 

muita burocracia e documentos em papel, pelo que, existem bastantes deslocações para a 

impressora ou para arquivo de processos e, ainda, deslocações e transporte de documentos 

para outros colaboradores ou hierarquias. A impressora e a zona de arquivo, identificadas 

também na figura 3, são comuns às três equipas. 

As duas áreas desempenham papéis distintos para prestar o melhor serviço aos Clientes. As 

atividades detalhadas de cada equipa encontram-se descritas no Anexo A. 

 

                                                      
 
3 Termo Japonês que representa o “chão-de-fábrica”, onde se cria valor para o cliente e onde se identificam 

desperdícios e oportunidades de melhoria 
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Figura 3 – Layout do local de trabalho e disposição das equipas 

2.3. Descrição do Problema 

Numa altura em o sistema financeiro vive num enquadramento muito adverso, onde a crise 

financeira e o aumento da regulamentação criaram um contexto muito exigente, tornou-se 

evidente, para a Gestão do Grupo A, a necessidade de enfrentar o desafio da rentabilidade e 

eficiência. 

Assim, o Grupo lançou um Programa, com o objetivo de melhorar a eficiência e qualidade do 

trabalho e aumentar a satisfação dos Clientes e dos próprios Colaboradores, através da 

avaliação e transformação dos processos de gestão em cada nível de actividade. 

A abordagem Lean, focada na melhoria contínua, está a ser aplicada como uma metodologia 

standard e transversal às equipas centrais do Banco, deixando nas áreas um sistema de gestão 

completo e auto-sustentável. 

Este Programa, tem por missão transformar o modelo de gestão através da adoção de novas 

práticas que aproximam a hierarquia da base, focam as equipas nas atividades de valor 

acrescentado para o Cliente, facilitam a standardização do trabalho, permitem o seguimento de 

métricas com base em objetivos, asseguram o empowerment dos Colaboradores para a 

resolução de problemas e promovem o desenvolvimento de competências. 

A Sociedade A, tendo grande importância na atividade do Grupo A foi alvo desta iniciativa, e é 

nesta sequência que se encontra o principal desafio da presente Dissertação. 

Apesar de desperdícios serem facilmente identificados e quantificados num ambiente industrial, 

num ambiente de escritório são mais difíceis de se destacarem ou medirem (Chen e Cox, 2012), 

pois a maioria das tarefas são realizadas no computador. No entanto, através de gemba walks4 

e observações, conseguiram-se identificar ineficiências e desperdícios.  

                                                      
 
4 Percursos pelo “chão de fábrica”, com o intuito de observar atentamente o que se passa e detetar 

problemas e fontes de desperdício 
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Identificaram-se várias falhas, tais como: fraca comunicação, que resulta em pouca partilha de 

problemas e soluções; uma desorganização e indisciplina no que toca à organização dos postos 

de trabalho e no arquivo de processos; deslocações desnecessárias para impressão de 

documentos que, por vezes, davam origem a tempos de espera para a utilização da impressora. 

Em determinados processos que a atividade das equipas envolve, registaram-se casos de 

retrabalho graças a etapas desnecessárias ou a erros que surgem nos processos. O que, em 

alguns destes processos, deram origem a duplas validações, onde não deveria ser preciso. A 

inexistência de standards de operação associados às tarefas, identificou-se como um motivo que 

leva aos desperdícios identificados em cima. 

O trabalho desenrolou-se perto das equipas, com permanente contacto e envolvimento dos 

colaboradores, e com o seu desenvolvimento pretende-se uma mudança para uma cultura 

focada na melhoria contínua e na excelência operacional, com o objetivo último de aumentar a 

eficiência. Todas as análises realizadas e oportunidades de melhoria encontradas estão 

descritas com maior profundidade no capítulo 4, onde se descreve a situação atual da Sociedade. 

2.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo apresentou-se o Grupo A e, com mais detalhe, a Sociedade A, entidade alvo de 

estudo no presente trabalho. 

O Grupo inserido num quadro adverso, onde o sistema financeiro permanecerá nos próximos 

anos, lança um Programa, orientado pela metodologia Lean, com o objetivo melhorar a eficiência 

e aumentar a satisfação dos Clientes e Colaboradores.  

Após uma análise inicial da Sociedade A, inserida neste Programa, encontraram-se várias falhas 

ao nível da comunicação, partilha e resolução de problemas e ainda diferentes tipos de 

desperdícios.  

É nesta base que surge a motivação para esta Dissertação, onde se pretende identificar 

oportunidades de melhoria e soluções suportadas pelos conceitos e ferramentas Lean, que deem 

origem a ganhos de eficiência.  

Desde modo, no próximo capítulo apresenta-se uma revisão de literatura que destaca os 

principais conceitos e ferramentas desta metodologia. 
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3. Revisão de Literatura 

3.1. Introdução 

Sendo o objetivo deste trabalho o aumento de eficiência nas atividades diárias e equipas da 

Sociedade A, no presente capítulo é apresentada uma revisão de literatura sobre a metodologia 

Lean, e em particular o Lean Service. Esta metodologia é hoje utilizada mundialmente por várias 

empresas e em vários setores (Leite e Vieira, 2015). Não só veio desafiar as práticas de produção 

em massa, mudando significativamente o trade-off entre produtividade e qualidade, como 

também levou a indústria a repensar uma série de operações no mundo dos produtos e dos 

serviços (Holweg, 2007).  

É uma maneira de se conseguir mais com menos recursos, criando uma organização que 

responde com maior flexibilidade em menos tempo, e onde o foco está no cliente tanto interno 

como externo (Harish e Selvam, 2015). O Lean tornou-se sinónimo de eficiência de processos e 

uma oportunidade de melhoria do desempenho (Seddon e Donovan, 2009).  

Para além da sua evolução até aos dias de hoje, são apresentados os principais conceitos, e 

descritas as ferramentas associadas à metodologia. Explora-se com mais detalhe a evolução e 

aplicação do Lean nos serviços, bem como as ferramentas que são utilizadas na Dissertação. 

3.2. Produção Lean 

Após a primeira Guerra Mundial, Henry Ford deu início à era da produção em massa. 

Rapidamente, como consequência, os Estados Unidos dominavam a economia global. A chave 

para o sucesso deste conceito que revolucionou a indústria automóvel foi a possibilidade de se 

trocarem partes de uma forma consistente e completa, e a simplicidade de se juntarem umas 

com as outras. Foram estas as inovações que possibilitaram a linha de montagem contínua. Esta 

técnica não só veio reduzir os custos de produção drasticamente como também melhorar a 

qualidade dos produtos (Womack, Jones, e Roos, 1990). 

A Produção Lean (PL) surge poucos anos depois (anos 40) no Japão, mais precisamente na 

Toyota. Após a segunda Grande Guerra, a Toyota estava determinada a crescer em larga escala 

na produção e comercialização de automóveis. No entanto, enfrentava grandes dificuldades: a 

economia devastada pela guerra tinha falta de capital, o mercado interno era pequeno mas exigia 

uma vasta gama de veículos, a mão-de-obra japonesa não estava mais disposta a ser tratada 

como um custo variável, e a grande concorrência de empresas automóveis fora do Japão era 

uma constante ameaça à exportação de produtos para fora do país. Posto isto, e com o objetivo 

de melhorar o processo de produção, Taiichi Ohno, na altura responsável por esta tarefa, 

desenvolve o chamado Toyota Production System (TPS), sistema que utiliza princípios que 

deram origem à chamada produção Lean (Womack et al., 1990). 

Ohno desenvolve o TPS agregando as vantagens da produção em massa, mas evitando os seus 

principais defeitos, nomeadamente a sua rigidez. Segundo Womack et al. (1990), as principais 

diferenças entre produção em massa e produção Lean reside nos seus objetivos. Enquanto os 
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produtores em massa estabelecem um objetivo limitado para si próprios – “o suficientemente 

bom” - o que se traduz num número aceitável de defeitos, num nível aceitável de inventários e 

numa estreita gama de produtos normalizados, os produtores Lean definem a sua visão na 

perfeição: custos continuamente decrescentes, zero defeitos, zero inventários e uma grande 

variedade de produtos (Womack et al., 1990). 

A Produção Lean é geralmente descrita a partir de dois pontos de vista, de uma perspetiva 

filosófica relacionada com princípios orientadores e objetivo globais (Spear e Bowen, 1999; 

Womack e Jones, 1996), e de uma perspetiva prática, que envolve um conjunto de práticas de 

gestão, ferramentas ou técnicas que podem ser observadas diariamente. Contudo, estas visões 

não implicam necessariamente desacordo (Shah e Ward, 2007). 

Produção Lean está maioritariamente relacionada com a eliminação de desperdícios geralmente 

encontrados em empresas com excesso de inventário e excesso de capacidade, de maneira a 

reduzir os efeitos da variabilidade na oferta, no tempo de processamento e na procura. (Shah e 

Ward, 2007). A metodologia foca-se na eliminação destes desperdícios da organização, onde 

desperdício é definido como tudo o que não acrescenta valor para o produto (Gupta e Jain, 2013). 

De acordo com Gupta e Jain (2013), a produção Lean acredita no simples facto de que os clientes 

estarão dispostos a pagar pelo valor dos serviços/produtos que recebem, mas não estarão 

dispostos a pagar por erros. Acreditando que o valor de um produto é definido da perspetiva do 

cliente, e não de um ponto de vista do fabrico interno. 

Melton (2005) refere que a produção Lean se baseia no reconhecimento de que apenas uma 

pequena fração do tempo total de processamento de um produto acrescenta valor para o cliente 

final. Como tal, este método utiliza metade do esforço humano na fábrica, metade do espaço de 

produção, metade do investimento em ferramentas e metade de horas de engenharia para 

desenvolver um produto em metade do tempo (Womack et al., 1990). A ideia básica é produzir 

o tipo de unidades necessárias, no momento preciso e nas quantidades certas, de maneira a que 

inventários desnecessários de produtos intermediários e produtos acabados possam ser 

eliminados (Monden, 2011). 

Segundo Ohno (1988), o sistema de produção Lean pode ser descrito como um esforço para 

produzir os bens tanto quanto possível num fluxo contínuo, e tem como grande objetivo eliminar 

todos os desperdícios da organização. Os dois pilares que suportam este sistema são o just-in-

time (JIT), e o Jidoka (automatização). O primeiro, JIT, trata de criar fluxo de materiais através 

de processos rápidos (Liker e Morgan, 2006). Um sistema de produção JIT tem apenas os 

produtos necessários, à hora necessária, nas quantidades necessárias (Sugimori et al., 2017). 

Monden (1981) considera que a suavização da produção, a redução dos tempos de setup e o 

sistema kanban (utilização de cartões como sinalização para controlar os fluxos de produção e 

transporte) são três componentes críticos de qualquer sistema JIT. O segundo pilar, Jidoka, é 

um conceito menos conhecido e mais complexo. Representa um sistema que deteta erros ou 

desvios face ao standard, parando automaticamente a produção, para que o problema possa ser 

registado e resolvido (Liker e Morgan, 2006). 
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Já Monden (2011) refere que, para se atingir o grande objetivo da eliminação de custos (redução 

dos desperdícios), é necessário existir controlo da quantidade, garantia de qualidade e respeito 

pela humanidade. E estes três estados atingem-se através de t principais conceitos: o JIT, a 

automação (Jidoka), a flexibilidade da mão-de-obra, e a capitalização sobre a sugestão do 

trabalhador. 

Desenvolvimento de produtos, cadeia de abastecimento, gestão do gemba (chão de fábrica) e 

serviço pós-venda, são quatro aspetos individuais da metodologia salientados por Warnecke e 

Hüser (1995). Para os autores “produção ou gestão Lean” é uma abordagem intelectual 

constituída por um sistema de medidas e métodos que, quando considerados em conjunto, têm 

potencial para se atingir um estado Lean, e, por consequência, tornar uma empresa mais 

competitiva. Identificam ainda uma série de características associadas à produção Lean, tais 

como: organização antes de automatização, canais de comunicação eficientes, delegação de 

responsabilidades, trabalho de equipa, melhorias de processos constantes, e orientação para o 

cliente em todas as divisões de uma organização. 

Shah e Ward (2007) propõem uma definição de produção Lean que acreditam irá ajudar a 

preencher a lacuna, existente na literatura, entre as diferentes perspetivas filosófica e prática 

(ferramentas). Definem produção Lean como um sistema sociotécnico integrado cujo principal 

objetivo é eliminar o desperdício ao reduzir ou minimizar simultaneamente a variabilidade do 

fornecedor, do cliente e interna. 

Verifica-se, então, que a implementação da metodologia Lean traz vários benefícios para uma 

organização. Torna o processo mais rápido, o que reduz o lead time para os clientes, diminui 

inventários, melhora a gestão do conhecimento, e por consequência, gera benefícios financeiros 

(Melton, 2005). Melton (2005) refere-se ao Lean como uma revolução. Para o autor a sua 

implementação é uma completa mudança no negócio – no modo como a cadeia de 

abastecimento atua, como os diretores dirigem, como os gestores gerem, como os colaboradores 

fazem o seu trabalho diário.  

Empresas que adotam a produção Lean têm melhor flexibilidade e melhor quota de mercado. 

Para além disso, este sistema de gestão gera um ambiente operacional e cultural que conduz 

altamente à minimização do desperdício (Holweg, 2007; Gupta e Jain, 2013).  

 Lean Thinking 

Foi no livro escrito por Womack e Jones (1996) “Lean thinking: banish waste and create wealth 

in your corporation” que surgiu pela primeira vez o termo Lean thinking. Com o pensamento Lean 

o conceito de Lean foi amplamente definido (Hicks, 2007). Segundo Womack e Jones (1996) dá-

nos uma maneira de especificar valor, alinhar ações que criam valor na melhor sequência, 

conduzir essas atividades sem interrupções e executá-las cada vez com mais eficiência e 

eficácia. 

A maioria das organizações hoje em dia vivem na realidade onde existe a necessidade de 

responder à rápida e constante mudança das necessidades dos clientes. Para aguentarem a sua 
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posição no mercado, muitas destas começaram a seguir o conceito de Lean thinking (Gupta e 

Jain, 2013). Como exploraremos com mais detalhe no capítulo seguinte, a produção Lean 

expandiu-se, e o pensamento Lean é agora aplicado em todos aspetos da cadeia de 

abastecimento. Existem muitos exemplos, documentados, da aplicação do pensamento Lean 

para processos de negócios, tais como, gestão de projetos, construção, design, entre outros 

(Melton, 2003; Melton, 2005). Funcionalmente, muitos desses processos podem parecer 

bastante eficientes, contudo, a aplicação do pensamento Lean obriga-nos a rever todas as fases 

do processo, o que revela na maioria das vezes constrangimentos e ineficiências mais difíceis 

de detetar. 

Segundo Hicks (2007), pensamento Lean é uma filosofia mais genérica e tem potencial para ser 

aplicado a qualquer sistema ou processo, a fim de se identificarem áreas críticas com 

possibilidade de melhorias. 

Para a implementação desta metodologia é fundamental definir o conceito de valor e assegurar 

o seu fluxo (Melton, 2005). Para Hines et al., (2004) o Lean deixava de se focar apenas na 

redução de custos e desperdícios no gemba, passando para uma abordagem que procura 

constantemente aumentar o valor para o cliente, através da oferta de novos produtos e serviços, 

ou da redução de atividades de desperdício. Com a implementação dos conceitos Lean cria-se, 

a longo prazo, um espirito de melhoria contínua, fundamental para se encontrarem e eliminarem 

pequenos desperdícios.  

Para além disso, quando pequenas melhorias são implementadas o trabalho pode tornar-se 

mais fácil e agradável. É também importante perceber que uma série de pequenas melhorias em 

múltiplos parâmetros podem rapidamente resultar em aumentos de eficiência (Bodek, 2002; 

Chen et al., 2010), quando comparadas com melhorias num único parâmetro. Acrescendo que 

estas últimas, geralmente, requerem um investimento maior (Filho e Uzsoy, 2013). 

Womack e Jones (1996) definem cinco princípios base do Lean Thinking: Valor, Cadeia de Valor, 

Fluxo, Sistema Pull e Perfeição. Que em conjunto formam um processo de cinco etapas que guia 

a implementação das técnicas Lean (figura 4) (LEI, 2017a). 

 Valor - É definido pelos autores como uma capacidade fornecida ao cliente no momento 

certo ao preço adequado, e definido em cada caso pelo cliente. É ponto de partida crítico 

para o pensamento Lean, e só pode ser definido pelo cliente final. No fundo, valor é tudo 

aquilo que o cliente está disposto a pagar. 

 Cadeia de Valor – É “o conjunto de todas as atividades necessárias para desenhar, fazer, 

e fornecer um produto, desde o seu conceito até ao lançamento, do seu pedido até à 

entrega, e da matéria-prima até às mãos do cliente”. São as etapas de produção de tudo 

aquilo que o cliente está disposto a pagar. O objetivo é identificar estas etapas (que agregam 

valor ao produto), e eliminar, se possível, as que são desperdício. 

 Fluxo – O terceiro princípio do pensamento Lean pretende criar fluxo contínuo na cadeia de 

valor, identificada no passo anterior, onde fluxo é definido como a realização de tarefas de 
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forma progressiva, para que um produto avance desde o seu desenho até às mãos do 

cliente sem paragens, erros ou retrabalho. 

 Sistema pull – É um sistema de produção em cascata em que nada é produzido pelo 

fornecedor, a montante, sem que o cliente, a jusante, mostre necessidade. Ou seja, produz-

se apenas quando existe um pedido do cliente. 

 Perfeição – À medida que as organizações começam a especificar o que é valor, a 

identificar toda a cadeia de valor, a criar fluxo contínuo nas etapas dessa cadeia, e a 

utilizarem o sistema pull, estão cada vez mais perto de atingir a perfeição. Para tal existe 

um trabalho constante de eliminação de desperdícios e de agregação de valor para o cliente 

até, no limite, não existirem desperdícios (estado perfeito). 

 

Figura 4 – Ciclo dos cinco princípios Lean (LEI, 2017a) 

Resumindo, o que estamos a fazer é a olhar para a linha de tempo a partir do momento em que 

o cliente nos faz um pedido até ao ponto em que recebemos o dinheiro. E estamos a reduzir 

essa linha de tempo ao removermos tudo o que não acrescenta valor (Ohno, 1988). 

Com a aplicação dos conceitos Lean procura-se a melhoria contínua dos processos, pessoas, 

e produtos, com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente. 

3.3. Lean Service 

Como referido anteriormente, com a expansão do pensamento Lean, a metodologia começa a 

entrar no mundo dos serviços. Devido ao acentuado crescimento deste setor nas últimas 

décadas, e ao contexto atual, onde existem pressões externas que obrigam a reduzir custos, 

aumentar a flexibilidade, melhorar a qualidade e reduzir prazos de entrega, várias organizações 

prestadoras de serviços começaram a dar atenção à eficiência e eficácia das suas operações 

(Cavaness e Manoochehri, 1993). 
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De acordo com Sarkar (2007), o setor de serviços é responsável pela maior parcela do PIB 

mundial, bem como pela criação de empregos e riqueza. No início deste milénio, nos Estados 

Unidos, as profissões ligadas aos serviços ascendiam a 79% do emprego total. Apesar do papel 

fundamental deste setor na economia mundial, a sua produtividade tem sido mais baixa quando 

comparada com a produtividade da indústria de produção. Desta maneira, várias organizações 

do setor dos serviços começaram a olhar para o setor da produção, a fim de aprenderem e 

implementarem as suas técnicas, e assim focarem-se nas suas atividades de serviços de uma 

perspetiva Lean (Suárez-Barraza, Smith, e Dahlgaard-Park, 2012).   

Apesar da rápida expansão da filosofia Lean thinking para áreas como os serviços, o comércio 

e o setor público (Womack e Jones, 2005), a literatura específica sobre Lean aplicado nos 

serviços ainda é escassa, e o termo Lean service ainda é ambíguo quando se trata de colocá-lo 

em prática. No entanto, existem já por parte de vários autores esforços para esclarecer 

exatamente o significado ou uso do termo Lean service, bem como vários exemplos de 

organizações de serviços que demonstraram que podem aplicar os princípios Lean com êxito. O 

que pode levar a uma definição mais clara, mais forte e  mais profunda da teoria por de trás deste 

termo (Suárez-Barraza et al., 2012). 

 Da Produção para os Serviços 

 Suárez-Barraza et al., (2012), numa revisão de literatura sobre as primeiras reflexões e 

fundações do Lean Service, encontram artigos onde, embora o conceito de Lean não seja 

utilizado explicitamente, são exploradas aplicações dos seus conceitos em empresas de 

serviços, podendo, portanto, ser considerados como os “pioneiros” do Lean service. Entre os 

autores destes artigos, Levitt (1972,1976) é um dos primeiros a estudar a possibilidade de se 

utilizarem os princípios utilizados nas linhas de produção no setor dos serviços. Segundo o autor, 

este setor era ineficiente naquela época e atrasado quando comparado com o foco dado nas 

técnicas de produção no setor industrial. Esta ineficiência decorria da forma como o setor dos 

serviços era dominado por um modelo de operações burocrático que operava num ambiente 

onde as vontades e desejos dos clientes não eram importantes (Levitt, 1972). Deste modo, se 

fosse tomado o mesmo cuidado, dado na produção, em aspetos como o planeamento, controlo, 

qualidade, melhorias e reação do cliente, o setor dos serviços poderia garantir uma maior 

eficiência nas suas operações, uma maior redução de custos e maior satisfação dos clientes 

(Levitt, 1972; Suárez-Barraza et al., 2012). 

O termo Lean Service é introduzido oficialmente por Bowen e Youngdahl (1988) no artigo “ Lean 

” service : in defense of a production-line approach”, e rapidamente ganhou destaque por ser a 

primeira abordagem da filosofia Lean aplicada na área dos serviços (Leite e Vieira, 2015). Bowen 

e Youngdahl (1988) sugerem que o Lean Service pode estar presente quando se distinguem 

certos princípios numa organização, nomeadamente flexibilidade e responsividade, com foco em 

clientes individuais, integração e desagregação da cadeia de valor, empowerment das equipas 

e colaboradores, gestão do conhecimento, e por fim uma organização em rede (Bowen e 

Youngdahl, 1988; Suárez-Barraza et al., 2012). Uma grande semelhança existente entre o 
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modelo apresentado pelos autores e o de Womack e Jones (1996) está na capacidade de se 

gerar processos de fluxo de produção nos serviços, e de se utilizar o sistema pull desde o cliente. 

Dos princípios apresentados por aqueles autores, destaca-se o fator humano envolvido no 

processo, quando os mesmos sugerem o uso de empowerment das equipas e colaboradores. 

De facto, o setor dos serviços, contrariamente à indústria, tem um maior envolvimento de 

pessoas (Leite e Vieira, 2015), e, segundo os autores, um argumento fundamental da 

metodologia Lean é que, ao transferirmos responsabilidade e tomada de decisão para os 

colaboradores conseguimos aumentar a qualidade, produtividade e flexibilidade (Bowen e 

Youngdahl, 1988). 

Allway e Corbertt (2002), continuando os estudos sobre a aplicação do Lean nos serviços, 

referem que as empresas de serviços precisam de se concentrar em entregar o máximo valor 

possível aos clientes, de maneira a alcançar ou superar as suas expectativas (Suárez-Barraza 

et al., 2012). Para compreender a abordagem Lean num contexto de empresas de serviços, os 

gestores seniores devem reconhecer que todas as organizações são uma compilação de 

processos e operações que, no final, fornecem valor ao cliente sob a forma de um produto ou 

serviço (Allway e Corbertt, 2002). Os autores acrescentam que a aplicação da metodologia Lean 

em grandes organizações deve seguir um processo de implementação completo comum às 

empresas de produção. Onde as principais fases deste processo são (Allway e Corbertt, 2002):  

1) Avaliar o estado atual  A primeira abordagem Lean começa com um diagnóstico 

da organização. Nesta fase determina-se o nível existente de excelência operacional, 

e procuram-se possíveis desperdícios e oportunidades de melhoria dentro de cada 

área e na organização como um todo. 

2) Determinar o estado-alvo  Implica projetar uma visão futura da organização ligada 

à estratégia de negócio e definida por metas específicas. E, de seguida, comunicar 

esta visão e construir vontade de atingir essas metas dentro da organização. Requere 

que uma organização desenvolva KPI’s (indicadores de performance) em todos os 

níveis, estabeleça métricas de curto prazo, crie um plano de ação de alto nível e que 

o comunique efetivamente em toda a organização. 

3) Estabilizar as operações  Para guiar a organização na direção desejada há que 

parar o movimento na direção errada. Isto obriga a realizar análises baseadas em 

factos, e resoluções estruturadas de problemas de maneira a identificar a causa raiz 

dos problemas, a implementar soluções e a monitorizar o seu progresso. Apesar de 

parecer fácil, esta fase implica muitas vezes mudar práticas já enraizadas nas 

organizações há muito tempo. 

4) Otimizar as oportunidades  Com as análises efetuadas na fase anterior geram-

se oportunidades que começam a empurrar a organização para as metas definidas e 

não apenas para longe dos problemas. Esta fase inclui várias iniciativas focadas em 

desenhar e melhorar fluxos físicos, criando-se standardização, para aos poucos se ir 

gerando valor acrescentado. 
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5) Institucionalizar a abordagem Lean  A quinta e última fase tem o objetivo de criar 

uma cultura Lean em toda a organização. É preciso institucionalizar a filosofia Lean 

e as práticas de melhoria contínua aproveitando o impulso inicial do programa, para 

se reduzirem custos, melhorar a qualidade e entrega ao cliente. Nesta fase é 

importante identificar lacunas de capacidade, recolher e sintetizar aprendizagens 

relevantes, acompanhar continuamente as áreas e promover comunicações sobre o 

desempenho. 

Para Womack e Jones (2005), uma correta utilização dos serviços Lean implica resolver por 

completo os problemas dos clientes, assegurando que todos os serviços funcionam em conjunto 

sem desperdício do seu tempo, e entregando-lhes exatamente o que eles querem e quando 

querem. Ahlstrom (2004) identifica, como principais características da metodologia Lean aplicada 

aos serviços, a eliminação de desperdícios, zero defeitos, utilização do sistema pull, equipas 

multifuncionais, descentralização de responsabilidades, sistemas de informação verticais e, por 

fim, melhoria contínua. 

 Expansão nas diferentes áreas 

Após o estudo de Bowen e Youngdahl (1988) o Lean service rapidamente ganhou visibilidade. 

Como tal, existem hoje em dia várias organizações a aplicar a metodologia, assim como vários 

artigos que apresentam casos de sucesso com ganhos significativos, os quais confirmam um 

futuro de crescimento para as empresas que aplicam este conceito. Dentro do mundo dos 

serviços, as áreas que mais têm vindo a aplicar os princípios Lean são a saúde (nomeadamente 

hospitais) e o setor financeiro (bancos e instituições financeiras). Existem ainda outras que têm 

vindo a ganhar destaque, como a educação, companhias aéreas e oficinas, e a área da hotelaria. 

Womack e Jones (1996) foram os primeiros a indicar que seria possível tirar partido do Lean na 

área da saúde, os autores apontaram para a melhoria de aspetos como os tempos de espera 

para atendimento médico, o conforto e qualidade dos serviços prestados. Outros autores referem 

que o Lean thinking neste setor pode eliminar erros, reduzir atrasos e tempos de espera, e 

agilizar procedimentos e processos burocráticos desta área (Suárez-Barraza et al., 2012). Dart 

(2011) apresenta um caso de sucesso, um hospital nos Estados Unidos da América (Denver 

Health and Hospital Authority), onde, após cinco anos de implementação do sistema Lean, se 

gerou um aumento de receitas de 58 milhões de dólares, e uma redução das despesas nesses 

anos. Para o autor, o Lean tem potencial para transformar os cuidados de saúde americanos, 

criando valor para o paciente, aumentando a eficiência, melhorando a qualidade e reduzindo 

custos. A sua implementação uniu a equipa de funcionários, os gestores do middle-office, e a 

liderança executiva (Dart, 2011). 

Tal como o setor da saúde, também o setor financeiro tem dado a atenção à implementação dos 

princípios Lean nos serviços. Nomeadamente organizações como bancos e seguradoras, que, 

tipicamente, estão sujeitas a um grande volume de processos e análises de documentos 

propensos a erros ou retrabalho. É também uma área que atua num mercado que imediatamente 



 

16 
 

pode gerar lucros ou perdas e onde a concorrência tem agido rapidamente sobre os clientes 

(Leite e Vieira, 2015).  

Uma das principais referências neste setor é o artigo “The Lean Service Machine” (Swank, 

2003), que apresenta o caso de uma empresa de seguros financeiros. A empresa, com vários 

problemas relacionados com o processo de recolha e de solicitações de apólices de seguro, 

estava a perder clientes, e por sua vez dinheiro. Assim sendo, acreditando que o negócio podia 

beneficiar com os princípios Lean, a empresa decide avançar com a sua implementação de 

maneira a mitigar estes problemas. Segundo a autora a iniciativa demonstrou resultados 

impressionantes: a empresa reduziu para metade o tempo médio desde a receção de um pedido 

até a emissão de uma apólice, reduziu 26% em custos de mão-de-obra, e 40% em custos 

associados a erros e retrabalho de documentos (Swank, 2003). 

Cada vez mais os serviços financeiros têm visto o Lean como o melhor caminho para melhorar 

a sua performance de negócio em canais diretos com o cliente, e áreas de Backoffice ou suporte. 

Jenkins et al., (2011) como testemunhas de várias transformações Lean, referem que as 

instituições que aplicaram a metodologia e as suas ferramentas com sucesso processam 

mudanças com novas práticas de gestão e acabam por desenvolver com mais eficiência as 

habilidades dos colaboradores, ao mesmo tempo que permitem a melhoria contínua e a 

construção de uma cultura de alto desempenho. A este conjunto de práticas e ferramentas 

podemos chamar Lean management ou sistema de gestão Lean. Para além disso, estas 

transformações quando bem-sucedidas resultam no aumento de produtividade, velocidade, 

qualidade e fidelização dos clientes.  

De acordo com os autores, a gestão Lean aborda cinco dimensões (tabela 1) que, quando 

juntas, reexaminam tudo o que uma instituição faz, reconhecendo que cada uma é um apoio 

crucial para outras. 

Tabela 1 – Cinco dimensões da Gestão Lean 

5 Dimensões Descrição 

Coloca a  
Voz do Cliente no 

centro do negócio 

Todas as atividades de uma organização Lean são orientadas para ajudar as 
pessoas a trabalhar em conjunto de uma forma mais eficaz para oferecer 
exatamente o que os clientes valorizam. 

Reforça os sistemas 
de Gestão da 
Performance 

O sistema Lean envolve a remodelação de funções de gestão e 
infraestruturas para tornar o desempenho e as metas mais transparentes, 
para assegurar uma distribuição eficaz dos recursos, e para encorajar a 
resolução de problemas pela causa-raíz. 

Aumenta a 
Organização e 
Competências 

O Lean move a responsabilidade para a linha da frente e exige novos estilos 
de liderança. Estes novos papéis e responsabilidades devem ser claros e 
requerem mecanismos fortes para desenvolver competências e capacidades 
em todos os níveis da organização 

Influencia Atitudes e 
Comportamentos 

Enquanto os líderes da maioria das instituições financeiras acreditam que as 
organizações não podem mudar a menos que as suas pessoas o façam, o 
sistema de gestão Lean ainda reconhece a necessidade de se aumentar o 

compromisso de todos os colaboradores para se melhorar continuamente. 
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Melhora a Eficiência 
dos Processos e 

Qualidade 

Para se responder a uma necessidade do cliente, uma organização mobiliza 
uma série de processos e recursos. Ao focar-se em descobrir como o valor 
flui para o cliente, a organização não só identifica e elimina desperdícios de 
tempo, recursos, e energia, como também cria uma diferença na experiência 
do cliente. 

 

O Royal Bank of Scotland Group (RBSG), um dos maiores bancos do mundo, presente em 40 

países com mais de 150 000 colaboradores, iniciou em 2008 um programa de implementação 

das práticas de gestão Lean, no Reino Unido, e desde então já se expandiu para os seus serviços 

nos EUA e Indía. De acordo com o Diretor de Operações, Richard Hemsley, uma das principais 

razões pela escolha do Lean, foi a capacidade que a metodologia tem de envolver as pessoas 

para garantir a sustentação das melhorias alcançadas. Desde o início da sua implementação, o 

grupo atingiu aumento de produtividade de 30% (excedendo o objetivo inicial de 20%), bem como 

um aumento de 20% na satisfação dos clientes, e 25% no envolvimento dos colaboradores5. 

Noutro exemplo, Eric Siegel, presidente e CEO da Export Development Canada (EDC), agência 

governamental de crédito à exportação que oferece financiamento, seguros, gestão de risco e 

consultoria sobre oportunidades internacionais, partilha que o Lean na EDC surge para se tentar 

alcançar o objetivo de elevar o desempenho operacional da organização. Para tal, seria preciso 

melhorar a relação e envolvimento com o cliente, a eficiência operacional e a capacidade de gerir 

pessoas eficazmente, características que a metodologia Lean é capaz de trazer. O impacto foi 

rapidamente visível: a credibilidade e entusiamo dos colaboradores aumentou e todos se 

aperceberam que a organização estava comprometida, visto que agora a mudança não era 

apenas permitida, mas liderada pelos diretores executivos. Como resultado, o número de 

transações aumentou e a produtividade da empresa também6. 

Como se verifica, este setor tem contribuído bastante para a evolução do Lean nos serviços. 

Para algumas instituições financeiras, a experiência tem sido uma verdadeira transformação, 

levando a culturas operacionais mais fortes, resilientes e responsivas. Contudo, para outras, o 

Lean não conseguiu atender às expectativas. Estas instituições, entusiasmadas por uma rápida 

mudança, muitas vezes permitiram que o seu foco se tornasse demasiado estreito, e que as 

mudanças alcançadas fossem muito superficiais (Jenkins et al., 2011). 

Para concluir, são descritas de seguida várias características e bases comuns do termo Lean 

Service presentes nas diferentes definições. Esta metodologia, aplicada no setor dos serviços, 

pode ser uma grande vantagem para organizações, se usado com uma abordagem de melhoria 

contínua e inovação nos processos de trabalho. De acordo com a literatura, o Lean Service 

(Suárez-Barraza et al., 2012): 

                                                      
 
5 Retirado de: “Making change stick: An interview with Richard Hemsley of the Royal Bank of Scotland 

Group”, McKinsey e Company, 2011 
6 Retirado de: “Walking in our customers’ shoes: An interview with Eric Siegel of Export Development 

Canada”. McKinsey e Company, 2011 
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 Procura reduzir o desperdício, e a mudança para uma cultura com foco nos clientes e na 

melhoria contínua, em vez de se limitar a corrigir erros; 

 Centra-se na formação de colaboradores que desenvolvem competências e 

comportamentos centrados no serviço ao cliente, bem como em sensibilizá-los para a 

forma como as suas organizações podem contribuir e participar na criação conjunta de 

valor; 

 Investe significativamente nos métodos e comportamentos, bem como em mecanismos 

organizacionais de envolvimento e participação dos colaboradores quer ao nível 

individual como de equipa; 

 É uma abordagem estratégica que tem como prioridade colocar o cliente no centro do 

serviço, seja este interno ou externo; 

 Procura minimizar o desperdício e maximizar a criação de valor, com o objetivo de 

melhorar a qualidade em todos os aspetos do serviço. 

3.4. Principais Conceitos e Ferramentas Lean 

De seguida são descritos os principais conceitos e ferramentas que formam a base da 

metodologia Lean e que, quando utilizados em conjunto, promovem a melhoria contínua. As 

ferramentas apresentadas têm vindo a ser aplicadas não só no setor industrial mas também no 

dos serviços. Entre estas encontram-se a Gestão Visual, a Standardização, os 5S, o Value 

Stream Mapping (VSM), o A3 para resolução de problemas, o Kamishibai e os Diálogos 1:1. 

 Standardização 

A standardização, ou normalização, é um dos principais fundamentos por detrás da metodologia 

Lean. Consiste na descrição de processos e tarefas de acordo com as melhores práticas para 

que possam ser seguidas de forma igual por todos os colaboradores. Isto permite que cada 

pessoa realize um conjunto de tarefas de forma autónoma, consistente, e livre de desperdícios. 

Embora pareça algo já inerente nas organizações, acaba por ser uma das questões em que 

estas não prestam muita atenção. De facto, é uma das ferramentas que garante que as melhorias 

encontradas permanecem estáveis. Especialmente em áreas como os serviços, a normalização 

ajuda a garantir a estabilidade dos processos (Leite e Vieira, 2015).  

De acordo com Jenkins et al.,(2011), o desenvolvimento de práticas de trabalho standard são a 

base para a melhoria contínua ao longo do tempo, sendo também uma das formas mais eficaz 

de melhorar a qualidade, a consistência e os tempos de resposta. Taiichi Ohno, numa frase que 

se tornou bastante popular, realça a importância do trabalho standardizado dizendo que: “Onde 

não há standardização, não pode haver kaizen7”.  

Desta maneira, a standardização ajuda a reduzir as fontes de ineficiência dos processos tais 

como, o desperdício e a variabilidade. Tal como referido anteriormente, qualquer atividade num 

processo que não acrescente valor é considerada um desperdício, e deve, sempre que possível 

                                                      
 
7 Palavra Japonesa para “melhoria” ou “mudança para melhor”  
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ser eliminado (Melton, 2005). No quadro que se segue, são identificados os tipos de “Muda” 

(palavra que em Japonês significa desperdício) presentes na literatura. Ohno (1988) divide-os 

em sete categorias diferentes, também conhecidos como os sete desperdícios mortais (tabela 

2).  

Tabela 2 – Os sete tipos de desperdícios 

Desperdícios Descrição 

1. Sobreprodução 

Ocorre sempre que se produz um item sem que este seja realmente 
necessário, ou seja, quando a produção é maior do que a procura. Resulta 
em excesso de produtos, aumento de inventários e custos. A 
sobreprodução é vista como o pior de todos os desperdícios visto que 
contribui para todos os outros (Hicks, 2007; Harish e Selvam, 2015). 

2. Espera 
Existe sempre que uma pessoa, equipamento ou produto se encontrem 
parados ou à espera de ser processados, desta maneira, não 
acrescentando valor para o Cliente (Melton, 2005). 

3. Transporte 

Sempre que um produto é transportado, por exemplo, de uma operação 
para outra. É apenas um custo incorrido que não acrescenta valor para o 
produto, e que pode aumentar o risco de danificação do mesmo (Hicks, 
2007; Harish e Selvam, 2015). 

4. Inventário 

Todo o inventário que não é diretamente necessário para satisfazer as 
ordens dos clientes, desde matérias-primas até produtos acabados. O 
excesso de inventário aumenta o lead-time, consome mais espaço, e atrasa 
a identificação de problemas (Hicks, 2007; Harish e Selvam, 2015). 

5. Sobre 
processamento 

Qualquer atividade que não seja necessária para produzir um produto ou 
serviço. Ocorre sempre que alguma etapa do processo não acrescenta 
valor ao produto (Melton, 2005). 

6. Movimento 

Refere-se a todos os movimentos excessivos que os operadores realizem. 
Este movimento par além de demorar tempo e não acrescentar valor para 
o produto, pode diminuir a segurança dos operadores (Melton, 2005; Hicks, 
2007; Harish e Selvam, 2015) 

7. Defeitos 
Todos os erros durante um processo, ou todos os produtos ou serviços que 
não estejam em conformidade com as especificações ou expetativas do 
cliente (Melton, 2005; Hicks, 2007). 

 

Standard Operating Procedure (SOP) 

Uma ferramenta bastante utilizada que promove a standardização e a redução de variabilidade 

nos processos são os Standards Operating Procedure. Na indústria são uma referência visual 

documentada que contêm uma descrição precisa da atividade de trabalho, especificando o 

tempo de ciclo, a sequência de tarefas e o inventário mínimo necessário para conduzir a atividade 

(Womack e Jones, 1996). Quando utilizados no setor dos serviços, os SOP’s, para serem 

efetivos, devem ser completos e claramente escritos especificando “quem, porquê, onde, quando 

e como” uma tarefa deve ser executada.  

A utilização destes standards de operação favorece a consistência na implementação e 

execução de processos (mesmo quando há mudanças de colaboradores a realizar uma tarefa), 

e pode aumentar a eficiência através da redução da carga de trabalho, do aumento da qualidade 

e segurança e redução de custos (Schmidt e Pierce, 2016). 
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 Gestão Visual 

A gestão visual é outro dos principais conceitos da gestão Lean. Este conceito surgiu nas últimas 

décadas dentro das organizações de produção e serviços como um sistema que, através da 

visualização, permite aos colaboradores compreender melhor o seu papel e contribuição em 

relação aos valores organizacionais e às necessidades dos consumidores (Tjell e Bosch-

Sijtsema, 2015). Tem por base colocar à vista todas as ferramentas, peças, atividades e 

indicadores de desempenho do sistema de produção, de maneira a que o estado do sistema 

possa rapidamente ser compreendido por todos (Womack e Jones, 1996).   

Também conhecida por criar transparência, a gestão visual ajuda a detetar problemas e a reduzir 

desperdícios, e é algo que está intrínseco em grande parte das ferramentas Lean, tais como a 

standardização (já abordada) e os 5S, como se poderá ver de seguida. 

 5S 

A metodologia 5S, também conhecida como “Housekeeping”8, é, de acordo com Melton (2005), 

um conjunto de cinco atividades sequenciais utilizadas para criar um local de trabalho adequado 

para as práticas Lean. É considerada uma ferramenta de partida básica para tornar as empresas 

organizadas e standardizadas (Gupta e Jain, 2013). A metodologia foca-se na organização do 

local de trabalho para aumentar os níveis de segurança, a limpeza do espaço de trabalho, a 

produtividade e a redução de desperdícios. Os 5S’s fornecem uma base para se criar uma cultura 

organizacional de melhoria contínua (Chourasia e Nema, 2016). 

O termo deriva de cinco palavras Japonesas que representam as cinco atividades do processo 

(Womack e Jones, 1996):  

 Seiri (Classificar ou ordenar) – Classificar o que é necessário e o que não é, eliminando 

tudo o que for inútil (Liker, 2004).  

 Seiton (Organizar) – “Um lugar para tudo, e tudo no seu lugar” (Liker, 2004). Esta fase 

tem por objetivo arranjar um lugar permanente para cada item, por ordem de maior 

necessidade e, preferencialmente, em locais acessíveis. 

 Seiso (Limpar) – Limpar todas as instalações, encontrar as causas de sujidade e 

resolvê-las. Pretende-se que o local de trabalho esteja limpo todos os dias (Liker, 2004).   

 Seiketsu (Normalizar) – Trata-se de sistematizar e cumprir as três fases anteriores 

regularmente, para manter o sistema a funcionar (Liker, 2004; Melton, 2005). Devem-se 

estabelecer regras e formalizá-las. 

 Shitsuke (Sustentar) – Na última atividade deste processo pretende-se tornar hábito os 

primeiros 4 S’s (Melton, 2005). Isto requer disciplina dos colaboradores para respeitarem 

as regras estabelecidas, sustentando o processo. 

Para além do setor industrial, os 5S’s têm vindo a ser aplicado (com sucesso) nos serviços, em 

áreas como bancos, hospitais hotéis, restaurantes e livrarias (Chourasia e Nema, 2016). De 

                                                      
 
8 Manter a casa limpa 
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acordo com os autores, tem sido dado especial ênfase à implementação dos 5S’s no setor 

bancário. Neste, os passos da metodologia podem ser seguidos não só nos espaços físicos, mas 

também em espaços digitais. Por exemplo, a classificação de emails, ficheiros e arquivos, e a 

organização do drive comum, é algo que que deve ser feito por todos os colaboradores e equipas 

de um banco. Para além disso, as ferramentas (p.ex: bases de dados, SOP’s, relatórios) destes 

serviços devem ser organizadas em locais padrão, para um acesso fácil e consistente (Văduva, 

2011). 

Em suma, um local de trabalho, limpo, organizado e sistemático reduz diretamente o desperdício, 

e, como consequência, melhora a produtividade, a qualidade e os custos. Os 5S’s envolvem as 

pessoas através da utilização de standards e disciplina, e o seu sucesso deve-se à forte 

cooperação e envolvimento de todas as pessoas da organização (Chourasia e Nema, 2016). 

 Value Stream Mapping (VSM) 

O Value Stream Map é uma das ferramentas Lean mais poderosas (Chen e Cox, 2012), que 

ajuda a clarificar e analisar o fluxo de trabalho, e a encontrar as atividades que acrescentam e 

que não acrescentam valor para o produto final (Gupta e Jain, 2013). De acordo com Rother e 

Shook (2003), fluxo de valor pode ser visto como uma compilação de todas as ações (de valor 

agregado ou não) necessárias para trazer um produto (ou um grupo de produtos que usam os 

mesmos recursos), pelos fluxos principais, desde a matéria-prima até ao consumidor. O VSM, 

ou mapeamento da cadeia de valor, consiste simplesmente em transferir informações sobre esse 

fluxo de valor para um “mapa”, que representa o estado atual ou o estado futuro do sistema 

(Chen et al., 2010). Tal como o nome indica, um VSM atual mostra como os materiais e as 

informações fluem através dos processos no sistema atual, enquanto um VSM futuro representa 

o estado que deveria ser o ideal. Para se obter este estado a ferramenta foca-se em encontrar e 

reduzir desperdícios, diminuir lead times e melhorar o fluxo de materiais (Gupta e Jain, 2013). 

A vantagem desta ferramenta é que ao fazermos este mapeamento somos capazes de ter uma 

visão global do macro processo, e de perceber a ligação entre o fluxo de informações e o fluxo 

de materiais (Chen e Cox, 2012). Liker (2004) refere que, apesar de não existirem 

transformações físicas na maioria dos serviços e operações de negócio, a ferramenta pode 

facilmente adaptar-se tornando-se mais num diagrama de fluxo de informações. Morgan (2002) 

adapta um VSM para um processo de desenvolvimento de produtos para que neste fossem 

identificados itens críticos, como pontos de decisão, loops de feedback e fases de revisão do 

projeto. 

A utilização e implementação de um VSM segue um processo com determinados passos. 

Começa-se por selecionar um produto ou família de produtos como alvo de melhoria (Abdulmalek 

e Rajgopal, 2007), onde apenas é necessário mapear coisas relevantes para esses produtos (ou 

serviços), caso contrário o mapa tornar-se-ia muito complicado. No segundo passo é desenhado 

o mapa do estado atual que, basicamente, é uma fotografia de como o processo está a ser feito 

no presente. Este passo tipicamente implica, identificar os processos da cadeia de valor, mostrar 

a ligação entre o fluxo de informação e matérias e calcular o lead time e tempos de processo. O 
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terceiro passo, semelhante ao anterior, destina-se a criar o mapa do estado futuro (ou estado 

ideal). Este deve ser uma imagem de como o sistema deve parecer depois de se eliminarem 

todas as ineficiências. Normalmente, o desenho deste mapa é feito respondendo a uma série de 

questões relacionadas com a eficiência, e com as possíveis ferramentas Lean a implementar 

(Abdulmalek e Rajgopal, 2007).  

Depois de proposto o mapa do estado futuro é essencial fazer um plano para alcançar esse 

mesmo estado, caso contrário o VSM ficaria sem valor. Como tal, deve ser criado um plano de 

implementação, também chamado de plano de fluxo de valor (Chen e Cox, 2012), que nos guiará 

desde o estado atual ao estado pretendido. Na maioria dos casos, não é possível alcançar o 

estado futuro de uma só vez, por isso, o plano é divido em várias fases ou etapas com uma 

cronologia de implementação. Por último, são implementadas as melhorias idealizadas 

(seguindo a cronologia definida no plano), através de pequenos workshops de melhoria. Após a 

implementação, é fundamental monitorizar e sustentar as alterações feitas. 

 Relatório A3 – Resolução de Problemas 

O relatório A3 é uma ferramenta usada para propor de forma simples e estruturada, soluções 

para problemas (Sobek e Jimmerson, 2004). De acordo com Flinchbaugh (2012), pode ser visto 

como um processo de melhoria que aplica o pensamento Lean para a resolução de problemas. 

A ferramenta, desenvolvida pela Toyota, tem o nome de A3 precisamente porque o relatório é 

escrito numa folha de tamanho A3. Existem vários templates de relatórios A3, no entanto todos 

seguem a mesma lógica:  

O relatório começa com um título que indica qual o problema a ser abordado, e com uma 

pequena descrição do histórico do problema. De seguida, numa das fases mais importantes do 

relatório, descreve-se ou desenha-se o funcionamento atual do sistema onde o erro ocorre, e 

quantifica-se a extensão do problema. Na terceira fase é fundamental encontrar-se a causa raíz 

do problema, para acabar com ele de vez. Uma técnica muito utilizada para a análise da causa 

raíz é o método dos 5 Porquês (5 Why’s), que consiste simplesmente em perguntarmo-nos o 

porquê do problema, até não existirem mais respostas. Depois de identificada a raíz do problema, 

são apresentadas sugestões de melhoria. No passo seguinte descrevem-se os passos que 

devem ser completados para se implementarem as soluções propostas. Por fim, traça-se o plano 

de acompanhamento que indicará como e quando serão medidas as melhorias do novo sistema 

(Sobek e Jimmerson, 2004). 

O A3 é uma ferramenta potencialmente útil para se caminhar para a melhoria contínua em toda 

a organização. Para além de ser uma maneira simples e concisa de documentar os resultados 

das resoluções de problemas, incorpora uma metodologia para a resolução estruturada de 

problemas. 
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 Kamishibai 

O Kamishibai, por vezes chamado de process confirmation (confirmação de processos), é uma 

ferramenta de controlo visual utilizada para se realizarem auditorias (ou confirmações) aos 

processos (LEI, 2017b).  

Para além da gestão visual, esta ferramenta está associada ao conceito de standardização, visto 

que disponibiliza aos responsáveis de equipa uma calendarização de quando e qual o processo 

a auditar. O Kamishibai tem como objetivo reforçar standards, criando oportunidade aos gestores 

de deslocarem ao gemba para verificar se estes estão a ser cumpridos da melhor maneira ou se 

existem possíveis melhorias. É importante perceber-se que estas auditorias não são utilizadas 

com o intuito de encontrar erros ou culpados pelos problemas, mas sim para encontrar soluções, 

partilhar boas práticas entre colaboradores, e assegurar que estas são seguidas regularmente. 

Esta ferramenta difere em cada nível de gestão, isto é, à medida que se sobe no nível 

hierárquico, o tipo de auditorias é menos detalhado e a sua frequência é menor. Resumindo, o 

Kamishibai permite assegurar consistência na execução de processos, detetar problemas e 

melhores práticas e reforçar a proximidade da gestão. 

 Diálogos 1:1 (Coaching) 

Os diálogos 1:1 (one-on-one), também designados por coaching, consistem em pequenas 

reuniões entre a hierarquia e o colaborador. De acordo com Knight (2016), são uma das 

ferramentas de produtividade mais importantes para um gestor, e estes devem utilizá-la, de um 

ponto de vista de relacionamento, para mostrar aos colaboradores que se preocupam com eles 

e que são valorizados. 

O objetivo das hierarquias é mostrar o compromisso de ajudar o colaborador a desenvolver-se 

e a crescer, e também pensar sobre a melhor maneira de trabalharem em conjunto para que “as 

coisas aconteçam”.  

Os diálogos são igualmente relevantes para enfrentar questões estratégicas e resolver 

problemas. Os gestores devem pedir aos seus colaboradores que listem desafios que tenham 

pela frente e possíveis soluções para os mesmos. Isto obrigado os colaboradores a passar pelo 

processo de resolução de problemas. A autora fornece dicas para a uma correta utilização destas 

sessões de coaching (Knight, 2016): 

 Bloqueie um tempo regular na agenda – A frequência dos diálogos vai depender do 

tamanho da equipa e da experiência dos colaboradores, no entanto é importante 

agendá-los como um evento repetido. 

 Prepare pontos de discussão – Aponte uma lista de pontos que gostaria de discutir e 

certifique-se que aloca tempo para cobrir os pontos mais importantes. 

 Esteja inteiramente presente – Não pense na reunião apenas como outro item da lista 

de tarefas, dê toda a atenção ao seu colaborador. 

 Começo positivo – Comece a reunião partilhando um sucesso, por exemplo. É uma 

ótima maneira de começar os diálogos pois cria uma energia positiva. 
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 Faça perguntas sobre plano da carreira – Embora seja importante priorizar problemas 

urgentes ou de importância estratégica, não negligencie o lado pessoal. Isto é útil para 

manter os colaboradores motivados. 

  Expresse gratidão – Feche a reunião tal como a começou, com positividade. Palavras 

de gratidão significam muito para os colaboradores. 

Ao criar-se uma cultura onde estas reuniões regulares são respeitadas, cria-se uma cultura mais 

respeitosa, eficiente e eficaz, na qual todos têm melhor habilidade de alinhar o investimento de 

tempo com as prioridades (Saunders, 2015). 

3.5. Aplicação da metodologia Lean aos Serviços 

Na literatura revista encontram-se vários estudos que descrevem casos de aplicação da 

metodologia Lean em diferentes áreas do setor dos serviços. De seguida, são partilhados alguns 

destes casos, os seus principais objetivos, resultados e dificuldades perante a implementação 

do Lean thinking. 

 O caso da Jefferson Pilot Financial 

O caso descrito de seguida, já abordado anteriormente de forma muito sucinta, é um do mais 

referenciado exemplo de sucesso da aplicação dos princípios Lean na área financeira. O caso 

foi publicado em 2003 na Harvard Business Review, por Cynthia Swank, vice-presidente da 

organização de serviços norte americana (Swank, 2003). 

A Jeferson Pilot Financial (JPF), uma típica empresa de seguros de vida e anuidades, depois de 

quatro aquisições que aumentaram para mais do triplo o seu tamanho, estava à procura de novas 

maneiras de crescer nesta área altamente competitiva. Os gestores de topo da JPF 

reconheceram que a empresa precisava de se diferenciar aos olhos dos seus clientes. Neste 

sentido, começaram a olhar para os seus homólogos na indústria de produção dos EUA, que 30 

anos antes passavam por desafios parecidos com que a JPF se encontrava agora. Concluíram 

que, muitos dos que “sobreviveram”, adotaram as práticas e ferramentas da produção Lean. 

A JPF acreditava que o seu negócio poderia beneficiar dos princípios Lean porque as suas 

operações envolviam o processamento de um produto/serviço quase tangível. Tal como um 

automóvel, uma apólice de seguros também passa por uma série de processos, desde a 

aplicação até à subscrição, a avaliação de risco, até à emissão da apólice, onde em cada passo 

é acrescentado valor ao produto.  

Como tal, aconselhada por uma empresa de consultoria, a JPF formou uma “equipa Lean” de 

cinco pessoas com o objetivo de restruturar as suas operações através dos princípios Lean. 

Formada por três pessoas da consultora, e duas da seguradora, a equipa combinou 

conhecimentos dos processos da JPF e dos princípios Lean. 

Durante este processo a empresa enfrentou uma resistência à mudança por parte de alguns 

colaboradores, que se encontravam céticos em relação a aplicação dos conceitos Lean no seu 
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dia-a-dia. Para combater este ceticismo, a empresa utilizava um jogo (“The airplane game”) que 

facilmente explicava o porquê de se implementar os conceitos Lean e como o fazer. 

Com a implementação do Lean service obtiveram-se resultados impressionantes. Através de 

uma reorganização física do espaço, da standardização de procedimentos, da eliminação de 

retrabalho, do fortalecimento do sistema de desempenho e da gestão da procura e, finalmente, 

com a definição de objetivos, a empresa reduziu para metade o lead time de um processo de 

emissão de apólices, e reduziu ainda os custos de trabalho em 26% e a taxa de retrabalho em 

40%. Estas melhorias não só resultaram num notável aumento da produtividade da empresa, 

como também a ajudaram a fazer investimentos de capital rentáveis.  

 O caso da Taco Bell Corporation 

O caso da Taco Bell Corporation é considerado um exemplo de sucesso da aplicação da 

abordagem de produção Lean nos serviços, neste caso, no mercado de fast-food (comidas 

rápidas). 

Em 1982, a Taco Bell, cadeia de restaurantes de fast-food, era avaliada em 700 milhões de 

dólares, com 1489 restaurantes, 60% dos quais eram franchisings. Na altura a empresa detinha 

aproximadamente 40% do mercado mexicano de fast-food, mas que, no mercado total, 

correspondia apenas a uma parcela insignificante. Como tal, John Martin, assumindo o cargo de 

presidente e CEO da Taco Bell, junta-se à organização em 1983, com o objetivo de expandir a 

cadeia e aumentar a sua quota de mercado. Martin sabia que, se a sua empresa iria competir 

contra concorrentes maiores e mais estáveis, teria que implementar mudanças significativas. De 

acordo com Martin, o maior problema da companhia era não saber o que era, e qual o seu 

potencial cliente, achando que estava a competir apenas no mercado de comida mexicana, e 

não no mercado de fast-food (Schlesinger e Heskett, 1990). 

Nos inícios dos anos 80 várias deficiências eram apontadas à Taco Bell que a impedia de 

crescer e melhorar, e que obrigavam os funcionários e gerentes a perder muito tempo em tarefas 

repetitivas sem valor acrescentado.  

John Martin deu início a uma série de alterações projetadas para alterar a mentalidade da 

empresa, bem como as suas capacidades para seguir uma estratégia que lhe permitisse competir 

com as principais cadeias de fast-food. Nos primeiros anos, estas alterações foram 

principalmente físicas, nomeadamente, a modernização dos restaurantes, aumento da 

capacidade, implementação do sistema drive-through, novos menus, e outfits dos funcionários. 

Apesar das vendas terem aumentado e da Taco Bell ter crescido com estas mudanças, a 

empresa ainda era pequena num mercado que se via em rápida expansão. Foi então que Martin, 

em vez continuar a competir diretamente com os grandes concorrentes, começou a pensar em 

diferentes alternativas para evoluir.  

Apercebendo-se que “não estavam num negócio de fazer comida, mas sim de alimentar 

pessoas”, desenvolve uma estratégia de negócios mais holística focada no valor para o cliente. 

No entanto, os gestores apercebem-se que para manter esta estratégia no longo prazo, e para 
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competir no serviço e manter preços baixos, seria preciso uma redefinição radical do negócio, e 

uma mudança fundamental na maneira de gerir. 

A grande mudança da Taco Bell baseou-se na cultura e maneira de gerir pessoas. Os 

empregados e gestores de loja passaram a ter coaching pelos respetivos supervisores, o span 

of control passou de um supervisor para cada 5 lojas, para um em cada 20 lojas, e foi ainda 

introduzido um sistema de informação que permitiu a partilha de boas práticas entre os vários 

responsáveis de cada loja. 

Resumidamente, a Taco Bell adotou várias características do Lean nos serviços, a partir da 

definição de objetivos de eficiência e flexibilidade, do foco em eliminar atividades sem valor 

acrescentado, da diminuição dos tempos de setup e melhoria de fluxo, e de um grande 

investimento nos colaboradores, principalmente nas suas competências e comportamentos no 

serviço ao cliente. Desde o início da implementação desta estratégia de valor, o sistema total de 

vendas da Taco Bell atingiu quase 4 biliões de dólares, a companhia duplicou as suas vendas e 

triplicou os seus lucros e a satisfação dos clientes aumentou também significativamente (Bowen 

e Youngdahl, 1988). 

 Um estudo de caso do setor bancário Turco 

Erdem e Aksoy (2009) apresentam um pequeno caso sobre a gestão Lean e a sua aplicação na 

indústria bancária. O estudo focou-se em eliminar desperdícios numa filial de um banco nacional 

na Turquia, escolhida como piloto para recolha de dados através da observação de clientes, 

funcionários e operações. Os autores queriam investigar de uma perspetiva da gestão Lean se 

existiriam potenciais aumentos de eficiência. 

Segundo Erdem e Aksoy (2009) o banco em estudo é dos maiores e mais antigos bancos 

Turcos, estando no ranking dos bancos mais rentáveis do mundo, e empregando mais de 20.000 

pessoas. Devido à natureza do serviço e às expetativas dos clientes, esperava-se um 

desempenho de serviços de alto nível. Existem alguns critérios que medem o desempenho do 

sistema de serviços, estes incluem o número de clientes em espera em qualquer momento, o 

tempo de espera do cliente para uma operação, e a taxa de clientes que se vão embora antes 

de chegar a sua vez. O primeiro é descrito como o número de clientes que estão em espera para 

uma operação depois de tirarem a senha de espera, o segundo refere-se ao tempo desde que 

os clientes tiram a senha até chegar a sua vez, e por fim, a taxa é calculada sabendo o número 

total de senhas tiradas, e o número total de pessoas atendidas. 

Depois várias observações feitas ao longo de dois meses, concluiu-se que existem em média 

(por dia) 49 clientes em espera, durante aproximadamente 34 minutos cada e, talvez por estas 

razões, cerca de 40% dos clientes vão se embora antes de chegar a sua vez. 

Consequentemente, para diminuírem estes números, os autores decidiram investigar com maior 

detalhe as operações e os fluxos de processo. Através da filosofia Lean poderiam facilmente ser 

eliminados vários tipos de desperdício. Assim sendo, uma lista com múltiplas soluções é 

proposta. Estas soluções, apesar de incluírem algumas mudanças de fluxos de processos, eram 

todas de fácil implementação e com baixo investimento financeiro. 
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Ao compararem o novo sistema, baseado nos princípios Lean, com o anterior, as melhorias 

obtidas eram notáveis. Por exemplo, no novo fluxo proposto, o número de pontos de controlo 

reduzia de quatro para dois, uma melhoria de 50%, e o tempo gasto nessas operações de 

controlo também apresentava uma taxa de melhoria de 57% aproximadamente. Como resultado 

final deste estudo, foram atingidas melhorias de 22% em tempos de espera e de operação, e 

33% no número de operações necessárias, no final de contas esta filial do banco ganha uma 

capacidade adicional de 20%. 

Erdem e Aksoy (2009) mostram que a gestão Lean é consideravelmente aplicável ao setor 

bancário com resultados positivos visíveis. A redução do lead time leva ao aumento da satisfação 

dos clientes e a diminuição do número de operações melhora o nível de serviço devido à 

diminuição da variabilidade e do número de erros. Se este estudo fosse alargado a outras filiais 

do banco, iria reduzir custos, aumentar a produtividade e aumentar a satisfação dos clientes. 

3.6. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo apresentou-se um estado da arte completo sobre a metodologia Lean, 

destacando-se a sua utilização nos serviços e os conceitos e ferramentas que serão utilizadas 

nas próximas secções. 

Os casos apresentados, realçam sucesso da aplicação da metodologia Lean aplicada aos 

serviços, comprovando que tem sido uma excelente opção quando se pretende ganhar eficiência 

e eficácia sem recorrer a grandes investimentos. De facto, a introdução e implementação dos 

princípios Lean nos últimos vinte anos teve um impacto significativo nas empresas (Matt e Rauch, 

2013). Apesar de não existir ainda um padrão na literatura para a sua implementação nos 

serviços, quando aplicada pode gerar grandes resultados económicos e financeiros, bem como 

melhorar o comportamento dos colaboradores (Leite e Vieira, 2015). Tendo em conta os 

benefícios visíveis desta metodologia quando aplicada em organizações prestadora de serviços, 

e dado o contexto e objetivos deste trabalho, considera-se que a metodologia é adequada. 
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4. Situação Atual e Propostas de Melhorias 

A transformação da Sociedade A através da metodologia de melhoria contínua segue um 

processo composto por cinco fases identificadas na figura 5. As primeiras quatro fases, cujo autor 

acompanhou e participou, iniciaram-se com uma formação aos colaboradores, seguindo-se o 

diagnóstico das áreas, o desenho de propostas de melhoria e a respetiva implementação das 

mesmas. 

 

 

Figura 5 – Plano de transformação 

 O trabalho de implementação da metodologia Lean foi conduzido por uma equipa designada por 

Equipa Lean, da qual o autor fez parte durante todo o estágio e o presente trabalho. A equipa 

era constituída por três “agentes” Lean, os quais têm conhecimento e experiência na 

implementação da metodologia, e por duas pessoas das respetivas áreas da Sociedade A, que 

trouxeram para a equipa todo o conhecimento dos processos e das atividades diárias das 

equipas. 

Tal como identificado na figura 5, a abordagem inicial na transformação para a melhoria contínua 

deu-se com uma formação geral sobre a metodologia Lean. A formação, dada pelos membros 

da equipa Lean a todos os coordenadores de equipa e a hierarquias superiores, além de abordar 

conceitos como gestão visual, a gestão da performance e a standardização, apresenta algumas 

ferramentas que foram utilizadas na fase do diagnóstico. Analogamente, os colaboradores das 

equipas realizam um e-learning que introduz os principais conceitos e princípios Lean.  

Após a formação inicia-se a fase de diagnóstico. Nesta fase foi feita uma análise da situação 

atual da empresa, onde se tentou compreender os processos e encontrar oportunidades de 

melhoria. De seguida, com base no diagnóstico, identificaram-se alavancas que vão ao encontro 
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da resolução dos problemas identificados, desenharam-se soluções e selecionaram-se as 

ferramentas que permitirão a melhoria contínua. Por fim, implementaram-se as soluções e 

discutiram-se os resultados obtidos com a aplicação das mesmas. 

Na fase de sustentação as equipas ficam autónomas sustentando a mudança e continuando a 

utilizar diariamente as ferramentas implementadas. 

A secção 4.1 apresenta as cinco dimensões avaliadas, e descreve as análises e ferramentas 

utilizadas em cada. Na secção 4.2, apresentam-se as alavancas de melhoria, as soluções e 

ferramentas a implementar para a resolução das situações identificadas. Por último, na secção 

4.3 descrevem-se as principais conclusões do capítulo. 

4.1. Diagnóstico 

Um levantamento de oportunidades de melhoria requere um diagnóstico completo da situação 

atual da Sociedade A. Assim, como veremos adiante, esta fase envolveu reuniões, gemba walks, 

inquéritos e dinâmicas de grupo. Sendo um dos objetivos o aumento da satisfação dos clientes 

e dos colaboradores, os inquéritos serviram de métrica para avaliar esses pontos. 

Para garantir que na fase seguinte são desenhadas as melhores soluções e implementadas as 

ferramentas adequadas, a equipa Lean avaliou as equipas nas cinco dimensões definidas por 

Jenkins et al., (2011) e descritas na revisão de literatura (secção 3.5.2). 

Começando na Voz do Cliente (e partindo para as restantes quatro vertentes), conseguimos 

compreender as necessidades reais dos Clientes e perceber se as suas expectativas estão 

claras e são monitorizadas numa base contínua, se as equipas estão a ir ao encontro dessas 

expectativas ou se identificamos algum gap nestas. Avaliar esta componente permite-nos ainda 

verificar se as equipas identificam variações na procura e se atuam sobre a mesma.  

Na Gestão da Performance avaliam-se três elementos-chave que um sistema de gestão de 

performance eficaz deve comtemplar: a existência de métricas e objetivos (KPI’s), um local de 

trabalho visual, i.e., que destaca visualmente a performance e necessidades de melhoria das 

equipas e, por fim, a existência de diálogos de performance.  

A Organização e Competências tem como objetivo avaliar a atual organização das áreas para 

identificar eventuais necessidades de mudança, e analisar os níveis de competência atuais e 

necessários, para, se assim for o caso, definir objetivos futuros para se atingir o desejado.  

Na Eficiência dos Processos procuramos encontrar processos que possam ser otimizados e 

standardizados, ou quaisquer outras medidas que permitam gerar eficiência nas equipas, de 

maneira a satisfazer as necessidades do cliente ao menor custo no timing adequado. Finalmente, 

avaliar e gerir as Atitudes e Comportamentos é essencial para garantir o sucesso e 

sustentabilidade da mudança. Assim, diagnosticar o estado atual de atitudes e comportamentos 

torna-se uma necessidade nesta fase. 

É importante referir que, sendo uma empresa de serviços, a maioria das atividades e tarefas são 

realizadas no computador, sendo difícil, desta maneira, de identificar de imediato eventuais 
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desperdícios associados a essas atividades. Para além disso, note-se que, por essas razões e 

dada a natureza das atividades, as análises realizadas são na maioria qualitativas. 

De seguida descrevem-se as ferramentas utilizadas e análises feitas durante o diagnóstico, e os 

problemas e oportunidades de melhoria encontradas.  

  Análise da Voz do Cliente 

As ferramentas de recolha de informação, nesta fase, foram reuniões com os responsáveis e 

inquéritos a Clientes (internos). Em conjunto com as observações no terreno, os inquéritos são 

uma ferramenta eficaz para se recolher mais informação sobre as equipas. Através deles 

mediram-se os níveis de satisfação dos Clientes Internos e, de seguida, definiram-se objetivos. 

Os inquéritos são também a principal ferramenta para avaliar se a equipas da Sociedade A 

entregam os serviços quando o Cliente os procura, e simultaneamente avaliar a sua satisfação 

global. Para a realização dos inquéritos era necessário, em primeiro lugar, determinar quais os 

Clientes da organização e, em segundo, identificar os mais importantes, pois os inquéritos 

apenas são realizados aos Clientes a estes. 

A Sociedade A, tem bastante contacto com outras áreas internas do banco A, e grande parte 

das suas atividades destinam-se a estas. 

Para determinar quais os Clientes da Sociedade A utilizou-se uma ferramenta designada de 

SIPOC. Esta ferramenta, particularmente utilizada na metodologia Lean, representa um mapa de 

alto nível que nos mostra os cinco elementos principais de um processo:  

 Suppliers (Fornecedores) - fornecedores, ou seja, quem fornece os elementos de 

entrada 

 Inputs - materiais ou informação que o processo precisa 

 Processes (Processos) - sequência de atividades-chave do processo necessárias para 

satisfazer o Cliente 

 Outputs - bens ou serviços resultantes do processo 

 Clients (Clientes) - quem recebe os outputs finais 

O SIPOC foi utilizado para dar uma visão dos principais macroprocessos de cada equipa e das 

áreas envolvidas.  Além disso, permitiu-nos, enquanto equipa Lean, concentrar na big picture 

(80% - 20%), i.e., nos processos que mais impacto têm nas equipas. 

O desenvolvimento dos SIPOC’s das três equipas envolveu os colaboradores e respetivas 

hierarquias. Para a sua execução cada equipa começou por identificar os seus processos core, 

ordenando-os por ordem decrescente em função da sua representatividade na equipa em termos 

de tempo de trabalho, e identificando a correspondente percentagem desse tempo. Os SIPOC’s 

da equipa de Seguros, da equipa do Backoffice e da equipa de Pensões podem ser consultados 

no anexo B. 
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Após uma análise, identificaram-se tanto clientes internos como externos. Os clientes externos 

são as Autoridades de Supervisão, empresas (externas) e beneficiários dos Fundos de Pensões 

e Seguros, e ainda os Auditores.  

Por outro lado, como clientes internos identificaram-se várias Direções, nomeadamente, a 

Direção de Operações (DO), a Direção de Contabilidade, Planeamento e Estatística (DCPE), a 

Direção de Marketing (DMK), a Direção de Recursos Humanos (DRH), a Gestão de Ativos  (GA), 

o Departamento de Sistemas de Informação (DSI) e ainda a Comissão Executiva do Conselho 

de Administração (CECA).  

No entanto, de todos os clientes internos da Sociedade A concluiu-se que, os clientes com mais 

contacto e com o maior número de processos em comum, são a DO, a DCPE, a DMK, a DRH e 

a GA. Desta maneira, justificou-se fazer inquéritos a estas cinco Direções. 

Inquérito de Satisfação a Clientes Internos   

Os inquéritos de Satisfação dos Clientes Internos são compostos por 95% de questões de 

escolha múltipla e os restantes 5% de resposta livre, e utilizam uma escala numérica de 1 a 10. 

Cada inquérito consiste num conjunto de oito perguntas correspondentes a oito atributos 

diferentes. 

Infelizmente duas Direções (DO e DRH) devolveram os inquéritos em branco, pelo que as suas 

respostas não foram contabilizadas pera feitos do cálculo da média da Satisfação Global.  

O inquérito passa a ser repetido anualmente, pelo que todos os anos é estabelecido um objetivo 

futuro. Na figura 6 observam-se os resultados em cada atributo e o resultado da Satisfação 

Global dos Clientes Internos da Sociedade A. O resultado foi bastante positivo, contudo, algumas 

respostas e comentários dos inquéritos mostraram que existe ainda potencial de melhoria nas 

respostas aos Clientes.  

Como, com a aplicação da metodologia Lean, se pretende a melhoria contínua e o aumento de 

eficiência, estabeleceu-se, em conjunto com o 1º Responsável da organização, um objetivo de 

aumentar em 4% a Satisfação Global dos Clientes Internos. 

 

Figura 6 – Resultados do Inquérito de Satisfação realizado a Clientes Internos 
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Ficheiro de registo de atividades 

Na vertente da voz do cliente pretendeu-se estudar a procura da equipa, na tentativa de se 

comparar com a capacidade das equipas ou identificar eventuais padrões de procura ou 

sazonalidades. No entanto, as equipas não recolhiam quaisquer dados sobre as suas atividades 

e, portanto, não continham nenhum histórico que permitisse analisar, ou até quantificar, a 

procura. 

Assim, foi introduzido nas equipas um registo de atividades. Esta ferramenta consiste num 

ficheiro (em Excel) onde cada colaborador regista todas as tarefas realizadas no dia. Esta foi 

uma das primeiras ferramentas introduzidas nas equipas pois, para poderem serem feitas 

análises e para se tirarem conclusões era necessário algum histórico de registos. 

 Através destes registos é possível quantificar e analisar a procura das equipas em FTE’s (Full 

Time Equivalent) e compará-la com a capacidade (nº de colaboradores) das equipas. Um FTE é 

o equivalente a um colaborador a tempo inteiro, o que, neste caso, corresponde a 7 horas de 

trabalho. 

 Quantificar a procura das equipas permitirá, aos responsáveis das equipas, não só identificar 

padrões de procura, mas também cruzar essa informação com a capacidade das equipas para 

se identificarem desfasamentos ao nível da capacidade. Conforme alguma situação detetada 

podem ser tomadas medidas para responder à procura.  

Como veremos adiante, o ficheiro de registo de atividades foi igualmente utilizado para se criarem 

indicadores de performance nas equipas. A construção deste ficheiro segue um processo 

standard realizado em conjunto com os colaboradores e responsáveis de cada equipa: 

1º Passo – Criar tabela com todas as tarefas das equipas 

O primeiro passo implicou construir uma tabela exaustiva com todas as tarefas realizadas pela 

equipa. Para esse efeito foram realizadas reuniões individuais com as três equipas. Dada a 

quantidade de tarefas, e existindo algumas destas que apenas são realizadas trimestralmente, 

semestralmente ou mesmo anualmente, nem todas conseguiram ser introduzidas de inicio, 

sendo adicionadas à medida que os colaboradores realizassem essas tarefas. Por vezes existiu 

ainda a necessidade de dividir tarefas já adicionadas à lista.  

2º Passo – Agrupar tarefas por Atividades 

Para atribuir alguma lógica à lista de tarefas e para facilitar a sua pesquisa no ficheiro, 

separaram-se as tarefas por grupos de atividades. Na tabela 3, estão identificadas as atividades 

de cada equipa. A equipa do Backoffice, por exemplo, agrupou as tarefas nas mesmas atividades 

identificadas no SIPOC.  

A atividade designada de “Comum”, destina-se a tarefas comuns a todos as equipas e 

colaboradores, como por exemplo, respostas a auditores, formações, projetos ou testes 

obrigatórios pela DSI (Direção de Sistemas de Informação). 
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Tabela 3 – Grupo de atividades de cada equipa 

Equipa Pensões  Equipa Seguros Equipa Backoffice 

 Administrativo 
 Comum 
 Pensões Atuarial 
 Pensões Comercial 
 Pensões Gestão 

 Comum 

 Seguros Processos Solvência II 

 Seguros Gestão 

 Seguros Tratamento de Clientes 

 Administrativo 

 Atendimento a Clientes 

 Cálculo de Comissões 

 Comum 

 Gestão de Contribuições 

 Pagamentos de Benefícios 

 Pagamento de Pensões 

 Report 

 Tratamento do Site 

 

O ficheiro de Excel para o registo de atividades é comum a toda a equipa, e cada colaborador 

tem atribuída uma sheet para fazer os seus registos. Na figura 7, observa-se um exemplo de 

uma folha de registo e das respetivas colunas de preenchimento. Cada colaborador deve registar 

para além do nome da tarefa, a data de realização, a quantidade, a sua duração, e se esta era 

planeada ou não. Existe ainda um campo para observações, caso necessário.  

Registo de Atividade Planeado 
Data 

Concretização 

Quantidade 

(#) 
Duração 
(minutos) 

Observações 

Gestão de Contribuições - Registar e movimentar 
as contribuições 

Não 29-05-2017 1 30 Cessações Mercer 

Atendimentos a Clientes - Atendimento telefónico Não 29-05-2017 3 50  

Pagamento de Benefícios - Contratar rendas Não 29-05-2017 1 15  

Figura 7 – Folha de registo de atividades 

Mesmo não existindo histórico de dados da procura, nas reuniões com os coordenadores 

conseguiram-se obter informações na vertente da capacidade versus procura. De acordo com o 

coordenador do Backoffice, a sua equipa, composta por oito pessoas, tem dois colaboradores 

que apenas realizam tarefas administrativas, tais como, o arquivo de processos e documentos, 

receção do correio, atendimento de telefones, etc. Tarefas que, no entanto, segundo o 

responsável, não têm procura suficiente para duas pessoas. 

Além disso, nesta equipa, verificou-se ainda alguma rigidez na alocação da procura. O 

coordenador não fazia uma alocação e delegação eficiente do trabalho na equipa. O que o 

levava, frequentemente, a ficar a trabalhar até mais tarde para responder a tempo à procura, em 

vez de se focar nas atividades de coordenação da equipa. 

Após as análises na dimensão da Voz do Cliente, que se destinou a ouvir o Cliente e a estudar 

a procura das equipas, as situações identificadas resumem-se em: 

 Rigidez na alocação da procura e falta de delegação de trabalho (equipa BO) 

 Potencial de ajuste da capacidade face à procura 

 Potencial de melhoria nas respostas aos Clientes Internos (tempos e conteúdo) 
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 Análise da Organização e Competências 

Pretendia-se, agora, perceber a que nível a atual organização estava pronta para a mudança e 

para a melhoria contínua. Para isso foi necessário:  

 Entender a atual organização, dimensão e hierarquias das equipas; 

 Analisar as competências dos colaboradores, com o objetivo de identificar os níveis de 

competência atuais e necessários; 

Span of Control 

Começou-se por uma análise do span of control das equipas. O span of control ou amplitude 

administrativa, refere-se ao número de colaboradores que um coordenador/supervisor tem sob 

a sua responsabilidade. Existem determinados fatores que influenciam o span of control, tais 

como a complexidade/standardização do trabalho, a função do coordenador (se a sua 

interdependência entre colaboradores é alta e se desempenha uma função de trabalho ativa 

dentro da equipa), e ainda a experiência do coordenador/nível de estabilidade da equipa.  

Utilizaram-se valores de referência (Anexo C), relativamente aos fatores descritos anteriormente, 

para se comparar o span of control atual das equipas com o que seria possível, ou até ideal para 

diminuir a quantidade de níveis hierárquicos. Uma hierarquia mais horizontal, onde o span of 

control é mais amplo, geralmente apresenta vantagens como, melhor comunicação e 

colaboração, melhor resposta e flexibilidade organizacional, maior satisfação e moral dos 

colaboradores, e mais eficiência (Rishipal, 2014). 

Assim, com apoio do quadro de referência, atribuiu-se a cada equipa o correspondente nível de 

complexidade, função do gestor e experiência/estabilidade, obtendo-se assim os valores de span 

of control que podem ser considerados.  

Do resultado, identificado na figura 8, concluiu-se que, de facto, segundo as características das 

equipas, o span of control de cada equipa poderia ser mais amplo. 

 

Figura 8 – Avaliação do Span of Control das Equipas 

A análise do span of control das equipas foi discutida e validada pelos responsáveis das equipas 

e da organização. Entretanto, numa reunião onde se discutiu esta análise, soube-se, pelo 1º 

Responsável da organização, que como resultante de uma legislação do Solvência II que tinha 
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entrado em vigor no inicío de 2016, seria necessária uma alteração na organização da Sociedade 

A de maneira a criar uma função de atuário responsável.  

O Solvência II é o resultado de uma diretiva comunitária que veio estabelecer novas exigências 

nas companhias de seguros. Assim, a lei criou uma figura de atuário responsável, independente 

e externo da função atuarial, para efeitos de certificação, recomendando que a função atuarial 

fosse validada por outros atuários que não participaram na elaboração das avaliações. Para além 

disso, esta legislação atribui também ao atuário responsável um conjunto de funções bastante 

alargado no âmbito do sistema de supervisão prudencial das empresas de seguros.  

Tendo presente o trabalho que a equipa Lean estava a desenvolver no âmbito do diagnóstico e 

avaliação da atual organização de maneira a identificar necessidades de mudança, foi-nos 

requerido, pelo 1º Responsável, que tivéssemos em conta esta alteração organizacional aquando 

o desenho das propostas de melhoria e ferramentas. Assim, estava identificada uma 

oportunidade (e necessidade) de melhoria, que teve bastante importância pois influencia o 

desenho das soluções e ferramentas. 

Matriz de Competências 

Por último, analisaram-se os níveis de competências das equipas através do desenho de 

matrizes de competências. Pretendeu-se, com isto, determinar o estado atual e o potencial de 

melhoria de competências das equipas.  

A matriz de competências consiste numa ferramenta que permite, aos coordenadores de 

equipas, visualizar o nível atual de conhecimento por colaborador, identificar desvios face ao 

nível necessário e, com base nisso, definir planos de ação adequados às prioridades das 

equipas.  

Esta ferramenta vai apoiar a aprendizagem de cada membro da equipa através de um plano de 

formação concreto e ajuda o coordenador a tomar decisões de gestão de capacidade de forma 

rápida, indo ao encontro da procura do Cliente e maximizando a eficiência da equipa. 

Identificar níveis de competências atuais e estabelecer planos de formação periodicamente, era 

algo nunca feito pelas equipas da Sociedade A, mas que vai ao encontro da melhoria contínua, 

pelo que, a matriz de competências passou a ser uma ferramenta presente em todas as equipas 

e alvo de atualização recorrente. 

Para se obter a matriz de competências, os coordenadores das equipas atribuíram, para cada 

colaborador em cada competência, um dos níveis identificados na tabela 4.  

Tabela 4 – Níveis de competência de referência 

Níveis de Competência Descrição 

0 Nenhuma experiência  
Este membro da equipa nunca realizou a tarefa e, portanto, não evidenciou 
competência na mesma 

1 Coaching necessário 
Este membro da equipa conhece a tarefa, mas ocasionalmente necessita de 
apoio de colegas mais experientes 
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2 Independente 
Este membro da equipa realiza a tarefa de forma independente, apenas 
necessitando de apoio excecionalmente 

3 Tomando iniciativas de 
melhoria contínua 

Este membro da equipa é totalmente independente na realização da tarefa e 
toma iniciativa para resolver problemas 

4 Perito, formador, 
modelo 

Este membro da equipa é capaz de compreender o enquadramento desta 
tarefa, e como tal é capaz de melhorar continuamente a tarefa 

 

Assim gera-se a matriz com os respetivos níveis de competências. A matriz é bastante visual 

permitindo identificar facilmente onde estão os gaps de competências. Pode-se observar, na 

figura 9, um exemplo com o processo para a criação de uma matriz de competências. 

 

Figura 9 – Processo de construção das Matrizes de Competências 

Após uma análise das matrizes de cada equipa, identificaram-se necessidades de formação e 

conclui-se, em primeiro lugar, que a falta de formação e polivalência nas equipas provoca alguma 

rigidez na distribuição do trabalho pelos coordenadores, e pode ser uma das razões para a falta 

de delegação de trabalho do coordenador do Backoffice (já identificada). Em segundo lugar, 

concluiu-se que é uma das razões para a existência de variabilidade, identificada pelos 

coordenadores, na execução de algumas tarefas. 

A equipa das Pensões, de tamanho reduzido, tem o conhecimento concentrado num elemento 

mais sénior, pelo que existia a necessidade de formar colaboradores mais recentes para 

promover a polivalência. A equipa de Seguros foi a equipa que evidenciou mais polivalência, 

mas, no entanto, existia ainda potencial para melhorar competências dos colaboradores. Por 

último, na equipa do Backoffice, face à dimensão da equipa e às necessidades da área, a 

formação focou-se, principalmente, nos colaboradores que até ao momento apenas realizavam 

tarefas administrativas. 

Os planos de formação foram desenvolvidos e calendarizados pelos coordenadores consoante 

as necessidades. 

Após a análise da organização e competências da Sociedade A identificou-se: 

 Necessidade de alteração organizacional por exigências regulamentares decorrente do 

Solvência II 
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 Span of control com potencial de melhoria face às características das áreas 

 Rigidez e variabilidade nas equipas por falta de formação dos colaboradores 

 Análise da Gestão da Performance 

No âmbito da gestão de performance procuraram-se aspetos como a existência de reuniões de 

planeamento, de métricas e objetivos visíveis para toda a equipa, comunicação e feedback 

regular dos coordenadores com os colaboradores. No entanto, durante os gemba walks não 

foram identificadas nenhuma destas práticas em toda a organização.  

Ao nível das equipas não existiam reuniões de planeamento, ou quaisquer KPI’s. Verificou-se 

muito pouca comunicação dos coordenadores com as equipas, não existindo foco para resolução 

de problemas diários.  Mesmo quando encontradas soluções para problemas não eram 

partilhadas com toda a equipa.  

No nível acima, existiam reuniões entre o 1º responsável e os 2ºs responsáveis, mas que, para 

além de serem esporádicas não se faziam acompanhar de quaisquer métricas. A comunicação 

e partilha de boas práticas dentro das equipas e entre equipas era muito reduzida. 

Estavam assim identificadas várias oportunidades de melhoria ao nível da gestão de 

performance e interna da Sociedade A. 

 Análise da Eficiência dos Processos 

Foram, agora, analisados processos, métodos e locais de trabalho para identificar oportunidades 

de melhoria que levassem ao aumento eficiência. Sendo uma empresa de serviços existem 

inúmeras tarefas diárias realizadas pelos colaboradores e processos conjuntos com várias áreas. 

Identificou-se, que grande parte dos desperdícios, descritos na secção 2.3, tais como as duplas 

validações (desnecessárias) existentes, os desperdícios de movimento e espera para 

impressões, ou o frequente retrabalho devido erros nos processos, ocorria em grande parte 

devido à falta de standards de operação (Standard Operating Procedures - SOP’s) para os vários 

processos.  

Então, em primeiro lugar, começou-se por se criar uma lista com todos os processos que 

precisassem de SOP’s associados, e com processos que já tivessem standards associados, mas 

que precisassem de ser atualizados. A cada equipa foi distribuída um ficheiro onde estas listaram 

estes processos. 

Após uma análise dos ficheiros verificou-se que a maioria dos principais processos não tinham 

standards de operação associados, pelo que tinham que ser criados. Na tabela 5, estão 

identificados os processos de cada equipa para os foram criados SOP’s (SOP’s a desenvolver), 

e os que apenas foram atualizados (SOP’s a melhorar). 

Atribuiu-se um responsável pelo desenvolvimento de cada SOP. A distribuição pela equipa é 

feita tendo em conta os colaboradores que melhor desempenham o processo em causa. No 

anexo D, encontra-se um exemplo de um SOP concluído. 
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Foi importante realçar que os colaboradores começassem de imediato a desenvolver os SOP’s, 

para que, na fase de implementação pudessem ser “testados” e, caso necessário, alterados.  

Tabela 5 – Lista de SOP's a desenvolver e a atualizar pelas equipas 

 

A existência de SOP’s é essencial para colaboradores que não estejam familiarizados com os 

processos, para garantir que o conhecimento é passado para todos e para assegurar back-ups 

sempre que alguém falte ou esteja de férias. Sendo um dos conceitos mais importantes da 

metodologia Lean, o trabalho standardizado vai permitir aumentar a produtividade e eficiência da 

equipa, melhor o nível de serviço para o Cliente, eliminar constrangimentos diários, e reduzir a 

variabilidade e desperdício na execução de tarefas.  

A implementação eficiente dos standards deve ser acompanhada de uma boa organização dos 

postos de trabalho dos colaboradores. Contudo, durante os gemba walks, observaram-se, nas 

secretárias da maioria dos colaboradores, documentos e materiais desnecessários para a 

realização das tarefas. Era evidente a falta de organização dos espaços de trabalho em todos os 

níveis da organização. 

Para além do espaço físico, foram também encontradas oportunidades de otimização do espaço 

digital. A drive comum às três equipas tinha permanentemente falta de espaço e nunca tinham 

havido esforços para a limpar e organizar de maneira eficiente. 

Ainda, no decorrer dos gemba walks e reuniões, identificaram-se outras situações que podem 

originar ganhos de eficiência na organização, nomeadamente:  

 Otimização do processo de arquivo; 

 Revisão e otimização do processo de publicação de notas mensais e IFI’s; 

 Revisão de reports internos e externos (para possível descontinuação); 

 Redefinição do processo de tratamento de penhoras; 
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No entanto, por restrições de tempo, apenas foi revisto o processo de arquivo, que fora 

identificado como uma das principais fontes de desperdícios e um dos motivos de 

desorganização dos postos de trabalho. Os outros temas, identificados como medidas de 

eficiência, ficaram definidos num plano de melhoria trimestral (secção 5.6), para implementação 

futura por parte dos colaboradores. 

 Análise das Atitudes e Comportamentos 

A componente das atitudes e comportamentos é, muitas vezes, a que menos atenção recebe 

numa transformação, embora seja essencial para o sucesso e sustentabilidade. Ouvir os 

colaboradores e perceber o seu comportamento é elementar para se encontrarem temas-chave 

e identificar pontos fortes e fracos da organização. 

Assim, tal como se realizaram inquéritos a Clientes Internos, foram realizados inquéritos a 

Colaboradores. Através dos inquéritos mediu-se a Satisfação Global dos Colaboradores, 

definiram-se objetivos futuros, e obteve-se informação adicional sobre o funcionamento e 

métodos de trabalho da Direção. De seguida, através de uma dinâmica de grupo, envolveram-

se os colaboradores neste processo de identificação de melhorias. 

Inquérito de Satisfação a Colaboradores 

Foram inquiridos todos os colaboradores da Sociedade A exceto o 1º e os 2ºs responsáveis. Os 

inquéritos são anónimos, compostos por 95% de questões de escolha múltipla e 5% de questões 

de resposta aberta e, como já referido, as respostas do inquérito baseiam-se numa escala 

numérica de 1 a 10.  

Do total de 19 inquiridos, houve 17 respostas e apenas 2 inquéritos não respondidos, no entanto, 

das 17 respostas 2 não foram consideradas uma vez que todas as respostas se encontravam 

em branco. 

Os inquéritos a Colaboradores são compostos por um conjunto de perguntas abrangentes 

distribuídas por diferentes categorias. As categorias e respetivos resultados em cada uma, bem 

como a Satisfação global dos Colaboradores estão identificadas na figura 10.  

Em conjunto com o 1º Responsável da organização, estabeleceu-se como objetivo um aumento 

na satisfação dos colaboradores de 16%, o que corresponde a uma subida do atual nível de 5,18 

para 6 (escala de 1 a 10).  
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Figura 10 – Resultados do Inquérito de Satisfação realizado a Colaboradores 

As perguntas de resposta aberta presentes nos inquéritos focavam-se no método de trabalho 

da Direção, na gestão diária das equipas e em possíveis oportunidades de melhoria. Na análise 

dos inquéritos procuraram-se padrões de resposta, e retiraram-se alguns comentários que 

demonstram a opinião geral dos colaboradores nesses três tópicos.  

As oportunidades de melhoria identificadas pelos colaboradores bem como alguns comentários 

encontram-se listados na tabela 6. Os comentários dos colaboradores corroboram algumas das 

situações já identificadas durante as análises das outras dimensões Lean, tais como a falta de 

planeamento, a ausência de indicadores de desempenho ou a necessidade de formação, mas, 

principalmente, destacam más práticas de gestão de equipas. Nomeadamente, pouca 

comunicação e feedback regular, falta de liderança e foco para otimização de processos ou para 

resolução de problemas pela causa-raíz. 

Tabela 6 – Respostas do Inquérito de Satisfação realizado a Colaboradores 

Comentários  Oportunidades de melhoria listadas 

É satisfatório, mas pode ser melhorado. 

 Reconhecimento/Motivação 

 Reconhecimento do esforço 

 Condições de trabalho iguais às dos meus colegas 

Não existe método definido, cada um adopta o que lhe 
parece melhor, o que na minha opinião é muito mau. 

 Organização/Planeamento 

 Procedimentos e prioridades mais definidos 
 Melhor distribuição de trabalho, melhor 

organização e planeamento 

Ausência de comunicação. 

 Liderança 

 Liderança forte 

 Maior envolvimento da chefia 
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Acho bem, no geral, pois as pessoas têm todas noção 
das tarefas a realizar. Contudo, há aspetos a melhorar. 

 Comunicação 

 Mais feedback 
 Maior comunicação entre chefias e colaboradores 

 Explicação mais detalhada dos objetivos por 
detrás das tarefas a realizar 

Falta de liderança, comunicação e de envolvimento 
direto com os colaboradores na resolução de 
problemas. 

 Formação 

 Formações sobre os temas principalmente quando 
há menos trabalho 

Sem planeamento e sem organização. 

 Otimização de processos 

 Poderia ser melhorada a articulação com outras 
áreas, de forma a diminuir o tempo de espera de 
informação, nomeadamente através da definição 
de prazos de resposta 

Considero que existe uma boa dinâmica no que 
respeita à distribuição das tarefas e no 
estabelecimento de objetivos semanais. 

  Existem alguns procedimentos que deveriam ser 
estandardizados de forma a garantirmos 
respostas idênticas em situações semelhantes 

Penso que existe alguma falta de liderança, 
comunicação e de envolvimento direto com os 
colaboradores na resolução de problemas. 

  Automatizar/Uniformizar procedimentos 

 Existem algumas tarefas, algumas já antigas, que 
poderiam e deveriam ser otimizadas 

Trabalha-se sem linhas de orientação nem manuais de 
procedimentos; aprende-se fazendo e errando; existe 
muita falta de comunicação. 

 Informática 

 Substituição de monitores 
 Automatização informática de algumas tarefas 

 

Focus Group 

Envolver os colaboradores no processo de transformação é crucial para os manter motivados. A 

iniciativa para a identificação de oportunidades de melhorias e resolução de problemas não pode 

ser imposta, caso contrário não se conseguem resultados. Desta maneira, utilizou-se uma 

ferramenta que permitiu envolver e ouvir os colaboradores, na tentativa de se obterem mais 

oportunidades de melhoria e mais informação sobre o funcionamento geral da organização.  

A ferramenta, designada por focus group, consistiu numa dinâmica de grupo, composta por três 

colaboradores de cada equipa e conduzida por um dos membros da equipa Lean. Durante a 

sessão foram feitas várias perguntas aos colaboradores, sobre temas como o trabalho no dia-a-

dia ou o funcionamento da Direção, e cada um respondeu associando uma imagem (de várias 

distribuídas) à sua resposta. Após uma pequena discussão, a imagem que representa a maioria 

do grupo é escolhida, e apontam-se as principais mensagens.  

Todo o processo é repetido de novo, com as mesmas perguntas, mas desta vez respondendo 

para uma visão futura e ideal. As principais conclusões retiradas, e identificadas na figura 11, 

são a falta de planeamento, pouco envolvimento da hierarquia e a falta foco para resolução de 

problemas.  

Mais uma vez corroboraram muito do que já tinha sido identificado. Contudo, salienta-se um tema 

manifestado tanto nos inquéritos como no focus group: os meios técnicos desajustados, 

nomeadamente os monitores dos computadores. De facto, a equipa do Backoffice, ao contrário 

das restantes equipas, tinha monitores antigos e pequenos, o que dificultava o trabalho e 

aumentava o risco operacional na realização das tarefas desta equipa. 
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Figura 11 – Resultados da sessão de focus group 

Todas as situações e hipóteses de melhoria identificadas durante as análises anteriormente 

descritas, encontram-se resumidas na tabela 7. 

Na próxima secção, apresentam-se as alavancas definidas para fazer face as situações 

identificadas e as ferramentas Lean que sustentam a melhoria contínua. 

Tabela 7 – Situações identificadas na análise das cinco dimensões 

Dimensões 

Lean 
Situações identificadas 

Voz do Cliente 

 Rigidez na alocação da procura e falta de delegação de trabalho (equipa BO) 

 Potencial de ajuste da capacidade face à procura 

 Potencial de melhoria nas respostas aos Clientes Internos (tempos e conteúdo) 

Organização e 

Competências 

 Necessidade de alteração organizacional por exigências regulamentares decorrente 

do Solvência II 

 Span of control com potencial de melhoria face às características das áreas 

 Rigidez e variabilidade nas equipas provocada por gap de competências 

Gestão de 

Performance 

 Inexistência de práticas sistematizadas de Gestão de Performance ao nível de todas 

as equipas 

 Inexistência de métricas de acompanhamento de performance 

Eficiência do 

Processo 

 Variabilidade e desperdício originado por inexistência ou desatualização de 

standards (SOP’s) 

 Postos de trabalho (físicos e digital) com potencial de organização 

 Potencial de otimização de processos  

Atitudes e 

Comportamentos 

 Insuficiente comunicação e partilha na equipa e com as equipas 

 Pouca interação com níveis hierárquicos superiores e potencial de melhoria na 

liderança 

 Pouco foco para resolução de problemas  

 Meios técnicos desajustados 
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4.2. Alavancas de melhoria e ferramentas a implementar 

Face aos problemas identificados no diagnóstico da Sociedade A foram definidas alavancas de 

melhoria e estudadas ferramentas Lean a implementar para promover a melhoria contínua e 

gerar eficiência na organização. 

Para se resolverem as situações identificadas anteriormente era, então, necessário: 

 Desenhar e implementar uma nova organização com função de atuário responsável e 

com potencial de otimização do span of control 

 Organizar os locais de trabalho com aplicação da metodologia 5S 

 Criar mecanismos de análise da capacidade vs procura 

 Flexibilizar equipa de BO para otimizar a alocação da procura 

 Cumprir os planos de formação criados 

 Definir e melhorar standards nos principais processos 

 Implementar um sistema de gestão de performance, com métricas de 

acompanhamento, reuniões e diálogos de performance em todos os níveis hierárquicos 

 Otimizar processo de Arquivo 

 Criar bases que permitam a resolução de problemas e a otimização de processos 

 Promover comunicação e feedback com hierarquias 

 Solicitar novos monitores 

A concretização das alavancas definidas foi feita segundo os passos descritos de seguida, com 

apoio dos conceitos descritos na revisão de literatura e com a implementação das ferramentas 

Lean apresentadas na figura 12.  

Estas ferramentas funcionam em conjunto complementando-se e formando um Sistema de 

Gestão Lean (SGL) que estabelece a base da gestão de equipas e que promove a melhoria 

contínua, a gestão de melhores práticas e uma adaptação na perspetiva do Cliente.  

 

Figura 12 – Ferramentas a implementar que compõem o SGL 
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Passo 1 

Começando com o desenho e implementação de uma nova estrutura organizacional da 

Sociedade A e, de seguida, com a aplicação da metodologia 5S e otimização do processo de 

arquivo, pretende-se criar uma base eficiente para a implementação das seguintes ferramentas.  

Passo 2 

Em função desta nova estrutura, propõe-se a criação um sistema de gestão de performance 

completo, que inclui o desenvolvimento de indicadores de performance para cada equipa, que 

permitem monitorizar a atividade diária, estabelecer objetivos e identificar boas práticas. E, de 

seguida, o desenho e implementação de uma coreografia de reuniões de performance, diárias e 

semanais, acompanhadas por quadros e outras ferramentas complementares que permitem uma 

gestão visual. 

Também, ao se formarem os coordenadores e colaboradores, em ferramentas para resolução 

de problemas pela causa-raiz e para otimização de processos, tais como o A3 e o VSM/Diagrama 

de fluxo, permite-lhes, sempre que necessário, realizar resoluções de problemas e agilizar 

processos ineficientes. 

Passo 3 

Com a implementação das auditorias Kamishibai ou confirmações de processos, os 

coordenadores conseguem perceber as formas de trabalho dos seus colaboradores, e avaliar os 

SOP’s definidos na fase de diagnóstico, de maneira a identificarem possíveis melhorias nos 

mesmos, ou até, identificar novos standards a criar. A ferramenta pretende também assegurar, 

a utilização recorrente das ferramentas Lean e que um feedback atempado é dado aos 

colaboradores. 

Passo 4 

Finalmente, com os diálogos 1:1 (um para um) ou coaching, pretende-se aumentar a proximidade 

da hierarquia, estabelecer planos de desenvolvimento pessoal e estruturar o acompanhamento 

dos Colaboradores. Todas as ferramentas são a base para a melhoria contínua e para a redução 

de desperdícios, aumentando a eficiência da organização. 

Tal como referido anteriormente, as medidas de eficiência que ficaram por se concretizar durante 

a presença da equipa Lean, ficaram descritas num Plano de Melhoria Trimestral (PMT), 

apresentado na secção 5.6, que pretende assegurar a continuidade do processo de melhoria 

contínua e de ganhos de eficiência. 
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4.3. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo efetuou-se uma análise completa da Sociedade A. Na secção 4.1 apresentaram-

se as cinco dimensões e as análises realizadas em cada. Com a aplicação de algumas 

ferramentas foram recolhidos e analisados dados que permitiram identificar várias hipóteses de 

melhoria.  

Encontrou-se uma organização com várias falhas ao nível da comunicação, da liderança, da 

organização do espaço de trabalho, da eficiência dos processos e da gestão de performance, o 

que, visivelmente, demonstrava ineficiências nas atividades diárias e falta de motivação dos 

colaboradores. Perante as situações identificadas, foram definidas, na secção 4.2, alavancas de 

melhoria e soluções que têm por base os conceitos Lean e que envolvem a aplicação das 

ferramentas, descritas na secção anterior. 

Através de uma reorganização da empresa e da criação de um sistema de performance eficaz 

com aplicação de ferramentas como os 5S, as reuniões diárias, os standards de operação, as 

confirmações de processos (Kamishibai), e ainda, os diálogos 1:1, propõe-se a criação um 

sistema de gestão Lean que permite a melhoria continua e que é a base para ganhos de 

eficiência.  

Paralelamente, pretendem-se realizar workshops para otimização do processo de arquivo, e 

sessões de formação que irão introduzir ferramentas de otimização para processos como o 

VSM/diagrama de fluxos, e o A3 para resolução de problemas. 

Este capítulo completa, assim, a terceira e quarta etapas da metodologia de investigação. O 

próximo capítulo descreve todo o processo de desenho e implementação das ferramentas e 

melhorias propostas. 
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5. Implementação e discussão das melhorias 

O presente capitulo retrata toda a fase de implementação das melhorias e ferramentas descritas 

no capítulo anterior. A secção 5.1 aborda o plano seguido ao longo desta fase. Na secção 5.2 

apresenta-se o processo de reorganização da Sociedade A, onde se aplicou a metodologia 5S e 

se otimizou o processo de arquivo. Na secção 5.3 descreve-se todo o sistema de gestão de 

performance criado, e apresentam-se as ferramentas de suporte à gestão implementadas. 

Na secção 5.4 explica-se a implementação das confirmações de processos em todos os níveis 

da organização. De seguida, na secção seguinte introduzem-se os diálogos 1:1 (um para um) 

para aumentar a proximidade de gestão e permitir um acompanhamento individual dos 

colaboradores. Na secção 5.6, aborda-se o plano de melhoria trimestral que inclui as prioridades 

e medidas de eficiência a atacar no futuro. 

Finalmente, na secção 5.7, apresentam-se e discutem-se os principais resultados e conclusões, 

obtidos com as melhorias implementadas.  

5.1. Introdução 

O desenho e implementação das soluções propostas na Sociedade A, seguiram o plano 

identificado na figura 13, ao longo de 15 semanas. Tal como se observa, a implementação deu-

se em quatro momentos e, entre cada, realizaram-se sessões de formação (F1, F2 e F3), onde 

se formaram os coordenadores nas diferentes ferramentas, com recurso a exemplos e casos 

práticos.  

 

Figura 13 - Plano de implementação seguido 

Em primeiro lugar reorganizou-se a estrutura organizacional e o todo o local de trabalho com 

apoio da metodologia 5S, estabelecendo-se, assim, uma base eficiente para a implementação 

das próximas ferramentas. Na fase seguinte, construiu-se um sistema de gestão de performance 

completo com recurso a conceitos como a gestão visual e a standardização. Finalmente, 

implementaram-se as confirmações de processos e os diálogos 1:1, que permitem a 

consolidação de todo o sistema de gestão Lean e a procura de ganhos de eficiência. 
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5.2. Reorganização da Sociedade A 

A figura 14 resume os primeiros passos da Sociedade A em direção à melhoria contínua. 

Começou-se por uma mudança na reorganização da estrutura organizacional e, logo de seguida, 

pela organização dos locais de trabalho dos colaboradores através da aplicação da metodologia 

5S. 

 

Figura 14 – Processo seguido para reorganização da Sociedade A 

 Reorganização da estrutura organizacional 

A mudança da estrutura organizacional, identificada como uma oportunidade de melhoria e 

também necessária por imposições obrigatórias, foi o ponto de partida da mudança para uma 

organização mais eficiente e com um span of control mais vantajoso. 

Depois de estudada a organização atual, as funções das equipas e as suas localizações físicas, 

desenhou-se uma proposta com uma nova estrutura organizacional, que foi discutida e aprovada 

pelo 1º Responsável.  Na figura 15, observa-se a organização inicial e a nova organização 

aplicada. 

 

 

Figura 15 - Antiga e nova estrutura organizacional da Sociedade A 

Com as novas alterações o responsável pela equipa dos Seguros, tendo larga experiência e 

estando há vários anos no ramo atuarial, passou a assumir o novo cargo de Atuário Responsável. 

Por outro lado, a equipa das Pensões e a equipa dos Seguros juntaram-se, dando origem à 

equipa Técnica de Pensões e Seguros, e ficando os oito colaboradores sob a coordenação do 

2º Responsável desta área. 
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Apesar da diferença entre as tarefas de Pensões e as de Seguros esta união tem como principal 

objetivo promover a comunicação e caminhar para uma equipa polivalente nas duas matérias. O 

span of control está agora ampliado e ajustado, para permitir uma organização com mais 

comunicação, partilha e eficiência.  

A solução implementada teve também em conta a localização futura desta nova equipa. Ao 

analisar-se a localização inicial, verificou-se que as duas equipas se encontravam ao lado uma 

da outra. Desta maneira, a solução proposta não implicou quaisquer custos ou dificuldades, pois 

os colaboradores permanecem nos mesmos lugares de trabalho (figura 16).  

O local de trabalho ficou assim dividido em duas equipas, a equipa Técnica e a equipa de 

Backoffice.  

 

Figura 16 – Anterior e nova disposição das equipas 

 Organização dos locais de trabalho com aplicação dos 5S 

De seguida, com aplicação da metodologia 5S e com o envolvimento dos colaboradores 

realizou-se uma organização dos espaços de trabalho. Previamente ao início dos trabalhos foi 

dada uma formação aos colaboradores sobre os conceitos e objetivos da metodologia 5S. 

A metodologia foi aplicada em todos os níveis hierárquicos, incluindo o gabinete do 1º 

responsável da organização. Na figura 17, observam-se os resultados obtidos na sua secretária, 

onde foram retirados vários materiais que não eram necessários recorrentemente. Ainda assim, 

as duas colunas de documentos em cima da secretária necessitaram de uma triagem por parte 

do 1º responsável, para de seguida serem arrumados segundo uma categorização definida por 

este. 

 

Figura 17 – Aplicação da metologia 5S na secretária do 1º Responsável 
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Da mesma maneira, as secretárias dos colaboradores continham imensos artigos e materiais 

que não acrescentavam valor. Juntamente com cada colaborador, foram realizados os três 

primeiros passos da metodologia 5S identificados na revisão de literatura, que consistiram em: 

 Identificar o que é necessário para a atividade, o que está em excesso, e eliminar tudo 

o que não é necessário; 

 Organizar os itens úteis na secretária considerando a frequência de uso na decisão de 

onde os colocar, garantido que se alcançavam facilmente; 

 E, por último, limpar o local de trabalho e organizar documentos e gavetas; 

 A figura 18 ilustra uma secretária de um colaborador antes e depois da aplicação dos 5S, onde 

se eliminaram itens que não eram necessários e onde foram colocadas gavetas para os 

processos do dia-a-dia. 

A organização com a metodologia 5S, reduziu desperdícios e criou um ambiente profissional 

que permite que todos os colaboradores completem o seu trabalho de forma eficiente, facilitando 

a realização das suas tarefas.  

 

 

Figura 18 – Aplicação da metodologia 5S na secretária de um colaborador 

Um dos principais problemas, identificados durante o diagnóstico, foi a quantidade de 

documentos, por arquivar, nas secretárias da equipa do Backoffice. Isto gerava grandes 

desperdícios de movimento, de transporte e de inventário, tornando a equipa pouco eficiente e a 

zona de arquivo frequentemente com falta de espaço. 

Para se resolver a situação foi necessário: 

 Arquivarem-se todos os documentos; 

 Estabelecerem-se normas de arquivo; 

 E por fim, definirem-se locais próprios para os documentos em stock (por arquivar); 

Dada a quantidade de processos e documentos por arquivar, foi realizada uma task force pelos 

colaboradores e pela equipa Lean, de maneira a arquivar todos os documentos pendentes. Foi 

ainda definida, pelo coordenador, uma data limite para se terminar o arquivo de todo os 

documentos.  

A figura 19 demonstra o processo realizado para arquivar todos os documentos em falta. 
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Figura 19 – Processo realizado para arquivo de documentos pendentes 

De seguida, para a criação boas práticas e normas de arquivo realizaram-se três workshops em 

conjunto com a equipa do Backoffice. Nestes workshops foram revistos quatro processos, que 

mais originavam documentos para arquivar, onde se identificaram exatamente quais os 

documentos necessários de arquivar e o seu local (espaço físico ou digital).  

Para cada processo, criou-se uma checklist de arquivo, que identifica quais os documentos a 

arquivar e o tipo de arquivo (papel ou digital). Na figura 20, representa-se uma checklist resultante 

de uma revisão do processo de “Adesões Individuais”. 

  

Figura 20 – Checklist de arquivo criada em workshop 

Por último, colocaram-se cestos (figura 21) onde agora se colocam processos que estejam por 

arquivar, segundo uma categoria definida pela equipa, de maneira a facilitar o arquivo. Foi ainda 

estipulado, pelo coordenador da equipa, que o nível de documentos em stock não pode 

ultrapassar a altura dos cestos. 
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Figura 21 – Cestos implementados para organização de processos por arquivar 

Todas estas soluções, permitiram reduzir o número de deslocações para a impressora, otimizar 

o espaço da zona de arquivo, tornar o local de trabalho organizado e profissional e aumentar a 

eficiência da equipa. 

A necessidade de organização tinha sido também identificada a nível digital. Na Sociedade A 

existe uma drive, comum às equipas, que se encontrava frequentemente com falta de espaço. 

Da mesma maneira, a drive da equipa do Backoffice precisa de uma reorganização, a fim de 

tornar o acesso à informação mais rápido e fácil. 

Após uma revisão profunda da drive comum, encontraram-se vários documentos e pastas 

obsoletos que foram eliminados. Como resultado, conseguiu-se recuperar aproximadamente 

30% do espaço total da drive. 

Na equipa do Backoffice, foi atribuído um responsável que fizesse uma proposta de 

reorganização da estrutura de pastas da drive. Após o consenso de toda a equipa e hierarquia, 

as pastas foram reorganizadas e, adicionalmente, foi criado um standard de operação (SOP) que 

explica, em detalhe, a nova organização da drive. 

Finalmente, tal como se identificou na fase do diagnóstico, todos os monitores da equipa do 

Backoffice foram substituídos por novos. Os antigos monitores, nesta equipa que particularmente 

tem várias tarefas de carregamentos de dados manuais, apenas tornavam o trabalho mais difícil 

e aumentavam o risco operacional associado a essas tarefas. 

5.3. Sistema de Gestão de Performance 

Tal como identificado na secção 5.1, a segunda fase da implementação passou pela construção 

de um sistema de gestão de performance eficaz. Para esse objetivo, esta etapa incluiu os passos 

identificados na figura 22.  

Na fase inicial construíram-se de indicadores de performance (KPI’s), não existentes nas 

equipas. Posteriormente, criou-se um local de trabalho visual através do desenho dos quadros 

de gestão de visual (QGV) e, por fim, deu-se início a um conjunto de reuniões de performance 

suportadas pelos quadros, pelas métricas inicialmente desenhadas e por ferramentas 

complementares. 
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Figura 22 – Processo para construção do Sistema de Gestão de Performance 

 Construção de indicadores de desempenho – KPI’s 

Tal como identificado na secção 4.1.3, nenhuma das equipas possuía indicadores de 

performance ou objetivos. 

Numa gestão de melhoria contínua as métricas e objetivos são essenciais para se acompanhar 

o desenvolvimento das equipas. Sem métricas, não há indicadores claros de desempenho, nem 

forma de identificar o que correu bem ou menos bem na atividade. 

As equipas e hierarquias precisavam de métricas adequadas e completas para aumentar as 

suas performances e a capacidade de atuar face aos desvios. Para este propósito desenharam-

se, com a colaboração dos coordenadores das equipas, métricas de quatro tipos diferentes, 

definidos de seguida: 

 Negócio – Refere-se a indicadores relacionados com a atividade/ negócio da empresa 

e indicadores relacionados com custos; 

 Operacionais – Indicadores relacionados com a produtividade da equipa 

 Clientes – Diz respeito a indicadores relacionados com o serviço ao Cliente; 

 Colaboradores – Indicadores que refletem a motivação dos colaboradores; 

Na figura 23, podem-se observar todos os KPI’s que foram criados e implementados bem como 

a sua periodicidade de monitorização.  

Os indicadores respetivos à Satisfação dos Clientes e Colaboradores, tinham já sido 

implementados na fase do diagnóstico quando se lançaram os inquéritos. 

Os KPI’s foram introduzidos em todos os níveis hierárquicos, permitindo um seguimento da 

performance em cascata, e uma definição de objetivos top-down. 

A definição dos indicadores teve em conta uma característica bastante relevante que distingue 

as duas equipas. A equipa Técnica foi identificada como uma equipa de arquétipo de 

planeamento, isto é, as suas tarefas são possíveis de planear com antecedência. A equipa do 

Backoffice, por outro lado, é uma equipa operacional, com procura diária. Graças a esta 

diferença, alguns dos KPI’s criados apenas se aplicam à equipa Técnica, uma vez que estão 

relacionados com o planeamento da equipa. 
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Figura 23 – Indicadores de Performance implementados 

Dadas as características do trabalho das equipas, foi decidido, pela equipa Lean, introduzir o 

conceito de Story Points (explicado de seguida) para a construção de métricas do tipo 

operacional. Como tal, numa das formações, explicou-se este conceito e o seu objetivo a todos 

os coordenadores e colaboradores. 

Os story points (SP) representam uma medida de output que permite calcular a produtividade 

em áreas com outputs não comparáveis. Isto é, nas equipas da Sociedade A existem uma vasta 

variedade de tarefas não comparáveis entre si, e alta variabilidade nos outputs. Nestes casos, 

torna-se difícil, para o coordenador, identificar desvios face à produtividade normal ou, até 

mesmo, quantificar essa produtividade. Por isso a introdução dos story points. 

O conceito por detrás dos story points, consiste em atribuir pontos às tarefas (os chamados story 

points), de maneira a homogeneizar o output.  Note-se que, com a definição de story points 

pretende-se medir a produtividade em gerar output para o cliente, logo, apenas são atribuídos 

pontos a tarefas de valor acrescentado. Atividades como respostas a auditores, testes 

informáticos, deslocações ou formações, embora tenham que ser feitas não acrescentam valor 

para o cliente final e, portanto, não têm pontos atribuídos. Esta diferenciação permite, ao 

coordenador, perceber se estas atividades de “desperdício” estão a afetar a produtividade da 

equipa, e agir perante isso. 

A atribuição de pontos a cada tarefa deve ser proporcional à sua complexidade. Porém, sendo 

algo bastante subjetivo de atribuir, e dada a quantidade de tarefas, associa-se a complexidade à 
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duração média de cada tarefa. Calculando-se, desta maneira, os pontos em função do tempo 

médio de cada tarefa. 

Para o processo de definição de story points foi utilizado o registo de atividades implementado 

no início da fase do diagnóstico e descrito na secção 4.1.1. Com os dados registados até ao 

inicio da fase de implementação, seguiram-se os seguintes passos: 

1º Passo - Estimar o tempo médio de execução de cada tarefa 

O primeiro passo implicou calcular, para cada equipa, o tempo médio de todas as tarefas 

presentes na lista de tarefas. Para se calcular o tempo médio, agruparam-se os registos de todos 

os colaboradores e, de seguida, procedeu-se ao cálculo da duração média de cada tarefa. Face 

à nova estrutura de equipas, i.e., à união da equipa das Pensões e dos Seguros, foi necessário 

juntar os dados das duas equipas num novo ficheiro, agora com uma lista de tarefas mais 

extensa. 

2º Passo – Converter os tempos médios em pontos (story points) 

Depois de se obterem os tempos médios de execução de cada tarefa, converteu-se o tempo (em 

minutos) para story points. No entanto, antes deste passo realizaram-se reuniões individuais com 

cada equipa, para se rever toda a lista de tarefas e assegurar que os tempos médios estavam, 

de facto, ajustados à realidade.  

Para a conversão de minutos em story points assume-se um fator de conversão onde 15 minutos 

correspondem a 1 SP. Com base neste pressuposto procedeu-se ao cálculo dos SP para todas 

as tarefas. Na figura 24, observa-se o processo de conversão para uma parte das tarefas da 

equipa do Backoffice.  

 

Figura 24 – Processo de conversão de tempos em story points 

É importante referir que os SP deixam de estar ligados ao tempo. Ou seja, se a duração de uma 

tarefa se alterar, os SP dessa tarefa mantêm-se os mesmos. Repare-se, também, que muitas 

das tarefas têm o tempo calculado por quantidade. Por exemplo, as “Transferências Bancárias 

(DO)” (figura 24), têm uma duração média de 3 minutos por transferência, o que corresponde a 

0,2 SP por transferência. 

Os ficheiros de registos de atividades passaram a comtemplar a coluna com a duração média de 

cada tarefa e a coluna com os SP. Ambas têm bastante importância para a obtenção dos KPI’s 

pretendidos e para todo o sistema de gestão da performance.  
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A partir desse momento, os colaboradores continuaram a fazer registos, mas não era necessário 

registarem mais a duração de cada tarefa. 

Os story points não só permitem observar a produtividade individual e coletiva, mas também 

incentivam os colaboradores a procurarem pequenas melhorias nas tarefas diárias, tendo em 

conta que ao otimizarem tarefas conseguem aumentar a sua produtividade e facilitar o trabalho. 

Através dos registos e dos story points, os coordenadores de equipa passaram a avaliar a 

performance da equipa numa base diária, a identificar problemas com base em desvios face à 

produtividade planeada, e ainda a identificar aumentos de produtividade resultantes de melhorias 

introduzidas nos métodos de trabalho e das ferramentas Lean implementadas. 

Por outro lado, a coluna com os tempos médios de cada tarefa, permite calcular a procura das 

equipas (em FTE) e, em função disso, fazer análises de procura vs capacidade. Para o cálculo 

da procura, somam-se os minutos de todos os registos dos colaboradores e, de seguida, 

converte-se este valor para FTE, sabendo que um dia de trabalho corresponde a 7 horas de 

trabalho. Contrariamente à coluna dos SP, a coluna com os tempos médios das tarefas deve ser 

atualizada sempre que necessário. Caso contrário, o cálculo da procura ficaria desajustado e 

não corresponderia à realidade.  

De seguida, apresentam-se os KPI’s e respetivos gráficos implementados em todos os níveis da 

organização. 

 

Métricas de Negócio 

Procura vs Capacidade 

Na figura 25 observa-se o gráfico que relaciona a procura global com a capacidade teórica e 

efetiva. A capacidade teórica representa o número de colaboradores total da equipa, enquanto a 

efetiva representa o número médio de colaboradores a trabalhar durante a semana (é calculada 

dividindo a soma do número de colaboradores diários pelo total de dias da semana). A 

informação deste gráfico destina-se ao 1º e 2º responsável da organização, e permite identificar 

padrões de procura, e eventual sobrecapacidade ou necessidade de ajustes nas equipas. 

 

Figura 25 – Indicador de Procura vs Capacidade 
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Percentagem de Ocupação da Equipa 

A percentagem de ocupação das equipas, apresentada na figura 26, relaciona o tempo alocado 

à procura com o tempo disponível das equipas, e é calculada com base na capacidade efetiva. 

 

Figura 26 – Indicador percentagem de Ocupação da Equipa 

Evolução de Clientes e Propostas 

A evolução de Clientes (figura 27) apresenta a evolução anual da carteira total de Clientes, 

assim como por tipo de plano (BD – Beneficio Definido, Contribuição Definida, ou misto). Tem 

como objetivo analisar a evolução histórica da carteira de Clientes e compreender a tendência 

do tipo de planos em comercialização. Uma segunda métrica de evolução de propostas, 

identificada na figura 28, permite acompanhar a evolução de propostas apresentadas 

anualmente. 

 

Figura 27 – Indicador da evolução anual da Carteira de Clientes 

 



 

57 
 

 

Figura 28 – Indicador do nº de Propostas apresentadas anualmente 

 

Métricas Operacionais 

Produtividade Média da Equipa e Individual 

Na figura 29 observa-se o gráfico que mostra a produtividade média das equipas. Este indicador 

calcula a média de SP alcançado pela equipa, dividindo o total de SP da equipa pelo total de 

dias da semana. Este é um indicador que permite observar a evolução semanal de cada equipa, 

e que está presente no quadro de gestão visual (apresentado na próxima secção). De igual 

modo, também se podem obter os gráficos com a produtividade média de cada colaborador, ou 

agrupar a informação por mês. 

 

Figura 29 – Indicador da Produtividade Média Semanal 

Qualidade e Cumprimento do Planeamento 

Os dois indicadores representados em baixo, aplicam-se apenas à equipa Técnica (Pensões e 

Seguros) porque, tal como já referido, é a única equipa que apresenta um arquétipo de 

planeamento. 

O indicador da figura 30 representa o peso dos SP planeados e não planeados face ao total da 

produção semanal. Através deste gráfico o coordenador identifica facilmente o peso das 

atividades não planeadas. O outro indicador, apresentado na figura 31, identifica a percentagem 

de cumprimento do planeamento. 
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Figura 30 – Indicador de SP Planeados vs SP Não Planeados 

 

Figura 31 – Indicador da percentagem de Cumprimento do Planeamento 

Métricas de Clientes e Colaboradores 

Os principais indicadores implementados ao nível dos Clientes e Colaboradores foram os 

inquéritos de Satisfação, apresentados nas secções 4.1.1 e 4.1.5, respetivamente. 

Adicionalmente, a taxa de absentismo passa a ser monitorizada anualmente, e os respetivos 

dados são fornecidos pela Direção de Recursos Humanos (DRH). Ao nível dos Clientes, 

passaram-se a monitorizar, mensalmente, os erros e reclamações que têm impacto financeiro 

na empresa. 

Todas as métricas definidas ajudam a aferir a performance, a definir objetivos, a monitorizar o 

progresso e, são a base de trabalho para as reuniões de performance implementadas e descritas 

mais à frente na secção 5.3.3. 

 Desenho dos Quadros de Gestão Visual e Ferramentas complementares 

Após se terem criado os indicadores de performance desenharam-se os quadros de gestão 

visual (QGV). Estes quadros são o principal suporte das reuniões e, com a sua implementação, 

criou-se um local de trabalho visual que destaca o estado e as necessidades de melhoria, e que 

torna as métricas e prioridades visíveis para toda a equipa. Os quadros fazem-se acompanhar 

de outras ferramentas complementares apresentadas nesta secção e, aplicam-se aos diferentes 

níveis hierárquicos da Sociedade A. 

Quadros de Gestão do 1º e 2º Responsável 
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Os quadros ao nível do 1º e 2º Responsável seguem o mesmo standard, identificado na figura 

32. Ambos têm um espaço para os indicadores de performance das duas equipas, e outro onde 

se destacam os principais temas em aberto, projetos em curso, ou questões com devida 

importância.  

Na zona de boas práticas colocam-se boas práticas identificadas no dia-a-dia. Existe um 

template próprio onde devem ser descritas as boas práticas, o responsável pela partilha e a 

respetiva data. De igual modo, existe uma folha para identificação de problemas. A folha deve 

conter a descrição do problema, um responsável pela sua resolução e, ainda a data de 

identificação do problema e a data prevista de resolução. Para problemas em que se justifique, 

devem ser realizadas sessões de resolução problemas com apoio do A3. Esta ferramenta, assim 

como o VSM/diagrama de fluxo, foi introduzida numa das sessões de formação, onde, inclusive, 

se realizaram exemplos práticos com aplicação de ambas as ferramentas. 

 

Figura 32 – Quadro de Gestão Visual ao nível do 1º e 2º Responsável 

O planeamento das Confirmações de Processos e dos Diálogos 1:1 (ou coachings) são também 

colocados no QGV. Estas duas ferramentas foram as últimas a serem implementadas nas 

equipas, e são apresentadas na secção 5.4 e 5.5, respetivamente. 

Por fim, destaca-se o SNV ou “Semana na Vida de”. Esta ferramenta é, no fundo, uma agenda 

da semana dos responsáveis, que fornece uma estrutura, para cada dia, com horas definidas 

para as reuniões de performance (reuniões diárias, de planeamento, etc.), para o Diálogos 1:1, 

para as Confirmações de Processos e para as Resoluções de Problemas (caso existam).  

A agenda organiza os dias dos responsáveis de equipa e ajuda a garantir disponibilidade de 

tempo para as atividades de gestão da equipa. Definiram-se SNV para o 1º Responsável da 

Sociedade A, para o 2º Responsável/Coordenador da equipa de Pensões e Seguros e para o 

coordenador da equipa do Backoffice, que se encontram representados no anexo E. 

Quadros de Gestão da Equipa Técnica e de Backoffice 

De seguida, construíram-se os quadros das duas equipas (Técnica e Backoffice), que se podem 

observar na figura 33. Tal como os anteriores, estes incluem também uma zona dedicada aos 

KPI’s das equipas, à partilha de boas práticas, à identificação de problemas, aos SNV dos 

coordenadores, e ao planeamento das confirmações de processos e diálogos 1:1. 
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Adicionalmente, os quadros compreendem outras ferramentas como a matriz de competências, 

o plano de formação, ausências ou plano de férias, team moral, novidades, e o nosso espaço. O 

plano de férias e as ausências visíveis no quadro permitem uma gestão da capacidade mais 

eficaz. A team moral é avaliada diariamente nas reuniões diárias e pretende ajudar a reforçar o 

sucesso e a criar entreajuda. O espaço para novidades, tal como o nome indica, serve para 

realçar novidades importantes de partilhar com toda a equipa. O nosso espaço, é uma zona livre 

onde o coordenador e colaboradores podem colocar o que desejarem, como por exemplo, datas 

de aniversário ou de almoços de equipa, etc. 

 

Figura 33 – QGV das Equipa Técnica e da Equipa do Backoffice (à direita) 

Finalmente, a maior área dos quadros dedica-se à produtividade diária dos colaboradores. No 

entanto, apesar da estrutura semelhante, existe uma grande diferença que se deve, mais uma 

vez, às características das equipas.  

A equipa de Pensões e Seguros, tendo procura que permite um planeamento das tarefas 

semanal, preenche o quadro com as tarefas diárias planeadas previamente, tal como demonstra 

a figura 34. 

 

Figura 34 – QGV da Equipa Técnica com planeamento diário 

No início de cada semana o quadro é preenchido com todas as tarefas planeadas para a 

semana, onde cada tarefa é indicada num post-it diferente. O post-it inclui o nome da tarefa, a 

data de prevista de realização, o número de SP atribuídos e as iniciais do colaborador. No final 

de cada dia cada colaborador indica qual o estado de cada tarefa de acordo com a seguinte 

legenda visual: ▲ – Concluída; ● – Em curso; Х – Não iniciada. 
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 A média de SP planeados e a média de SP concluídos colocam-se na zona “Totais Médios”. Na 

zona de “Parque” colocam-se tarefas que estão pendentes e que se encontram em backlog. 

Tarefas que surjam durante a semana e que, portanto, não estavam previamente planeadas, são 

assinaladas da mesma maneira que as anteriores, mas num post-it de cor diferente, tal como é 

visível na figura 34. A dinâmica dos post-its permitiu uma gestão visual, onde facilmente se 

identifica o estado das tarefas, ajudando o coordenador da equipa a redistribuir tarefas caso seja 

necessário. 

Por outro lado, a equipa do Backoffice, não efetua um planeamento semanal. Desta maneira, o 

QGV desta equipa é preenchido com os SP realizados no dia, tal como mostra a figura 35. O 

coordenador preenche o output de cada pessoa diariamente. Na zona deve stock identificam-se 

quaisquer tarefas que, por alguma razão, se encontram em atraso. 

 

Figura 35 – QGV da Equipa de Backoffice com produtividade diária 

 Implementação das Reuniões de Performance 

Finalmente, depois de desenhados os quadros e as ferramentas complementares, iniciaram-se 

as reuniões de performance. Implementou-se uma coreografia de reuniões que permite um 

acompanhamento integral em todos os níveis. Na figura 36, estão identificadas todas as reuniões 

e os intervenientes de cada uma. 

 

 

Figura 36 – Reuniões de Performance e respetivos participantes 

 



 

62 
 

Reuniões Diárias 

As reuniões diárias, com suporte dos quadros, vieram garantir transparência e envolver os 

colaboradores. Estas são agora usadas para: 

 Detetar e clarificar a causa-raíz de problemas decorrentes do dia-a-dia; 

 Partilhar melhores práticas; 

 Definir objetivos e prioridades para as equipas; 

 Tornar claro as atividades desenvolvidas; 

 Comprometer as equipas com os objetivos; 

 Facilitar e melhorar a comunicação entre coordenador e colaboradores; 

As reuniões, lideradas pelos coordenadores, realizam-se de manhã, têm uma duração prevista 

de 15 minutos e seguem a seguinte agenda: 

1. Revisão do desempenho 

 Comentar KPI’s, tendências e melhoras do dia anterior 

 Enunciar compromissos para o dia 

 Identificar necessidades de ajuda 

 Identificar falhas em atingir metas 

2. Identificar problemas recentes 

 Discutir questões levantadas pelos colaboradores 

 Obter propostas para ações imediatas 

 Identificar necessidade de resolução de problemas 

3. Rever estado de problemas identificados previamente 

 Atualizar folha de identificação de problemas 

4. Partilha de Boas Práticas 

 Atualizar folha de boas práticas 

Os colaboradores têm também um papel ativo durante a reunião. Cada colaborador partilha 

problemas ou boas práticas que tenham surgido nas tarefas do dia anterior, e partilha as tarefas 

planeadas para o dia. 

 

Reunião Semanal de Planeamento 

A reunião semanal de planeamento da equipa Técnica é realizada às sextas-feiras e, para ser 

produtiva, não deve exceder a duração de uma hora. Durante a reunião realiza-se um balanço 

da semana, identificando-se o porque das tarefas não concluídas e oportunidades de melhoria. 

De seguida, são planeadas as tarefas individuais para a semana seguinte, que devem ser 

alinhadas com objetivos, prioridades e deadlines definidos pelo coordenador. Após a reunião os 

colaboradores atualizam o quadro com o planeamento para a semana seguinte. 

Reunião Performance da Equipa de Backoffice 
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A terceira reunião implementada, foi a reunião de performance da equipa do Backoffice, 

realizada entre o 2º responsável e o coordenador da equipa do BO. A reunião é acompanhada 

pelo QGV do 2º responsável e tem como principal objetivo discutir a performance da equipa com 

base numa revisão dos KPI’s definidos. Durante a reunião faz-se um ponto de situação dos 

problemas identificados, de melhores práticas encontradas e devem-se definir objetivos 

semanais. O coordenador do Backoffice deve trazer para estas reuniões problemas que 

necessitem de ser escalados para o 1º responsável da Sociedade A. 

Reunião Performance da Direção 

Por último, implementou-se a reunião de performance entre o 1º e os 2º Responsáveis. Nesta 

reunião analisam-se os indicadores de negócio e de produtividade das equipas e, para além 

disso, discutem-se temas em aberto ou problemas que estejam em curso. Outro ponto muito 

importante, abordado nesta reunião, é o estado das ações de melhoria e o cumprimento das 

ferramentas Lean implementadas. O 1º responsável deve assegurar que os SNV estão a ser 

cumpridos, e incentivar a melhoria contínua. Como resultado da reunião, podem surgir 

informações para partilhar com as equipas. 

5.4. Kamishibai 

Assim que consolidadas as reuniões diárias, seguiu-se a implementação das auditorias 

Kamishibai, neste caso designadas por Confirmação de Processos (CP). Esta ferramenta teve 

um papel fulcral para a obtenção de ganhos de eficiência e na consolidação das ferramentas 

Lean. 

A confirmação de processos, criou uma forma standardizada peça qual os gestores verificam se 

o processo está a atingir seu objetivo, permitindo-lhes perceber formas de trabalho, identificar 

melhorias e standards, e reforçar a utilização das ferramentas Lean. 

 É importante referir que, a CP, quando enquadrada num setor financeiro repleto de auditorias, 

não se designa por auditoria, pois o seu objetivo não é verificar se o trabalho está a ser bem 

feito, mas sim assegurar consistência na execução, encontrar boas práticas e soluções para 

problemas. Além do mais, a utilização desta ferramenta reforça a proximidade de gestão e o 

mostra o papel e compromisso das hierarquias. 

A ferramenta foi implementada em todos os níveis de gestão, mas difere em cada um deles. Na 

figura 29, identifica-se a frequência de realização das CP de cada responsável, e as atividades 

correspondentes. 
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Figura 37 – Frequência das Confirmações de Processos 

A Confirmação de Processos do 1º responsável consiste em assistir a uma reunião diária por 

semana, alternando entre a equipa Técnica e do Backoffice, ou, caso contrário, a uma reunião 

de planeamento semanal da equipa Técnica. No final de cada CP, o 1º Responsável dá um 

pequeno feedback ou passa alguma mensagem que reforce e que motive os colaboradores na 

melhoria contínua, tendo por isso um papel muito importante. 

As CP ao nível dos coordenadores, que consistem em assistir a uma tarefa ou processo de um 

colaborador, são as que mais têm impacto ao nível da eficiência. Nestas, o coordenador senta-

se junto do colaborador e observa-o a realizar uma tarefa com apoio do SOP (caso exista) 

mantendo um espírito crítico para novas oportunidades de melhoria no processo. No final de 

cada sessão é, igualmente, dado um feedback por parte dos coordenadores. Na figura 30, 

observa-se uma confirmação de processos realizada pelo coordenador da equipa do Backoffice.  

Os coordenadores utilizam um template, criado para o efeito, onde apontam qual o processo 

revisto, a data, e as boas práticas ou alterações aplicadas ao processo. Caso o processo sofra 

alguma alteração, esta é partilhada na reunião diária do dia seguinte, e o respetivo SOP é 

atualizado. As confirmações de processos têm bastante importância para se reverem os SOP’s 

definidos na fase do diagnóstico (secção 4.1.4) e criados pelos colaboradores. Com os resultados 

das sessões de CP, criou-se um arquivo para cada equipa. 

 

Figura 38 – Sessão de Confirmação de Processos ao nível de Coordenador 

O coordenador do Backoffice realiza 5 confirmações por semana, e todas correspondem à 

revisão de um processo ou tarefa. No entanto, para o coordenador da equipa Técnica de 

Pensões e Seguros, tendo também o cargo de 2º responsável, ficam definidas, no seu SNV, 3 
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confirmações de processos, onde uma delas consiste em assistir a uma reunião diária da equipa 

do Backoffice. Tal como referido na secção 5.3.2, as Confirmações de Processos têm um 

planeamento visível no quadro de gestão visual, com as datas e temas a verificar. 

Com a utilização das Confirmações de Processos descobriram-se oportunidades de melhorias 

em alguns processos, e identificaram-se de imediato boas práticas que não eram realizadas por 

todos os colaboradores.  

Na equipa do Backoffice, por exemplo, otimizou-se uma tarefa de introdução de dados no sistema 

informático, onde se identificou que 60% do seu tempo era apenas para o tratamento dos dados. 

O coordenador da equipa Backoffice levou uma proposta de solução para a reunião semanal 

com o 2º responsável, que acabou por ser levada para a frente e concretizada com êxito. A 

solução, bastante simples, consistiu em falar com a equipa fornecedora dos dados e investigar 

se os mesmos podiam ser enviados já com o formato necessário. 

Na equipa Técnica identificaram-se boas práticas realizadas por um colaborador com mais 

experiência que não eram realizadas por toda a equipa. As boas práticas foram partilhadas com 

todos durante uma reunião diária, e adicionadas aos respetivos SOP’s.  

Esta ferramenta permite, identificar várias pequenas melhorias como estas, que quando 

somadas resultam no aumento de eficiência das equipas. No longo prazo, a ferramenta assegura 

ainda a utilização das ferramentas Lean. 

5.5. Diálogos 1:1 

Por último implementaram-se os diálogos 1:1 (um para um) também designados por coaching. 

A ferramenta consiste numa reunião individual dos responsáveis com cada um dos seus 

colaboradores. Em cada sessão os coordenadores analisam a performance, a motivação e bem-

estar do colaborador, e, por fim, definem objetivos de desenvolvimento e o respetivo plano de 

ação. 

Os diálogos 1:1 permitem identificar e rever as necessidades de desenvolvimento, acelerar a 

curva de aprendizagem e facilitar as discussões de performance.  Tal como descrito na revisão 

de literatura, os diálogos, são também muito importantes, para os responsáveis ouvirem qualquer 

questão ou problema que os colabores queiram partilhar, e fundamentais para o aumento de 

produtividade dos colaboradores. 

As sessões são mensais e têm uma duração média de 30 minutos com cada colaborador e, tal 

como as confirmações de processos, são planeadas nos quadros de gestão visual. Cada sessão 

é acompanhada por um template onde os responsáveis apontam pontos positivos e pontos a 

melhorar, e os objetivos definidos. Na figura 31, observa-se a frequência de aplicação desta 

ferramenta a cada responsável e um exemplo de uma sessão de diálogo 1:1. 

O 1º responsável realiza um diálogo mensal com o 2º responsável. Já os coordenadores das 

equipas têm um diálogo por mês com cada colaborador, o que corresponde, nos dois casos, a 

duas sessões por semana (8 colaboradores em cada equipa). Ainda assim, o coordenador da 
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equipa Técnica, sendo 2º Responsável, tem ainda um diálogo mensal com o Coordenador do 

Backoffice. 

 

Figura 39 – Frequência dos Diálogos 1:1 e sessão realizada 

Numa primeira instância, esta ferramenta foi muito importante para os coordenadores 

perceberem qual a posição e opinião dos colaboradores face a toda a mudança que estava a 

acontecer na organização. Os diálogos são uma peça fundamental para se acompanharem os 

colaboradores de perto e trabalhar em direção à melhoria contínua. 

Consoante as necessidades de cada equipa e coordenador, a frequência de utilização da 

ferramenta pode ser revista e alterada para bimestral ou trimestral. 

5.6. Plano de Melhoria Trimestral 

Tal como referido anteriormente, no plano de implementação executado não constaram todas 

as medidas de eficiência identificadas, na secção 4.1.4, durante análise da eficiência dos 

processos. Como tal, estas ficaram definidas num plano de melhoria trimestral (PMT) que, tal 

como o nome indica, deve ser revisto e atualizado trimestralmente.  

Este plano, além de incluir as atividades de melhoria que geram eficiência nos processos, reflete 

as tarefas e prioridades que a Sociedade A deve seguir, na fase de sustentação, para assegurar 

a continuidade do processo de melhoria contínua. O PMT inclui as atividades de melhoria e 

prioridades descritas de seguida. 

Atividades de melhoria 

 Otimização do circuito de produção de Notas Mensais e Informações Fundamentais ao 

Investidor 

 Clarificação de responsabilidades no processo de tratamento de penhoras conjunto com 

a DO – Penhoras 

 Análise de reportes internos e externos de maneira a identificar reportes possíveis de 

descontinuar 

Prioridades a seguir pelas hierarquias 

 Monitorizar a evolução da procura e Voz do Cliente 

 Identificar, desenvolver, atualizar e promover a utilização consistente de standards 
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 Acompanhar os KPI’s das equipas de forma a maximizar a performance das equipas 

 Assegurar a correta dinâmica das Reuniões de Performance Diárias e Semanais, por 

forma a: 

- melhorar a performance individual e das equipas; 

- incentivar a partilha de boas práticas e a identificação de problemas 

 Executar plano de formação definido e garantir atualização da matriz de competências 

 Assegurar o cumprimento do SNV de forma transversal a todos os níveis hierárquicos 
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5.7. Discussão de Resultados 

Finalmente, apresentam-se e discutem-se os principais resultados obtidos com a 

implementação das melhorias propostas, e os resultados que se esperam vir a obter no futuro. 

No final da fase de implementação, a Sociedade A ficou munida de um sistema de gestão, 

composto por ferramentas e conceitos Lean, que permitiu criar boas práticas de gestão, não 

existentes, e combater os problemas identificados ao longo da secção 4.1. 

Apesar dos principais resultados da avaliação serem de natureza qualitativa, este processo 

iniciou-se com uma aferição do nível Lean que, com base numa escala de 1 a 5, avalia o sucesso 

da implementação do sistema de gestão Lean.  

a) Aferição do Nível Lean 

Esta aferição consiste na avaliação de uma série de itens relacionados com cada ferramenta 

implementada, e o resultado final é gerado através da média das respostas de todos os itens. 

A aferição passa a ser realizada com uma periodicidade anual, no sentido de aferir a evolução 

deste sistema, e identificar em que medida a Sociedade A tem consolidadas as ferramentas e 

métodos de trabalho, e em que vertentes da metodologia é necessário progredir. 

Sendo uma avaliação de toda a Sociedade A, a resposta de cada item é respondida tendo em 

conta a equipa que tem o pior desempenho nesse mesmo item. No anexo F, encontram-se todas 

as perguntas e respostas da ficha de aferição.  

O nível de implementação global da Direção é de 3,33 em 5, o que corresponde a uma avaliação 

percentual de 67%. Apesar da boa aderência a todas as ferramentas, o pensamento Lean ainda 

não está completamente enraizado, o que se justifica perfeitamente, numa organização onde a 

partilha, comunicação e gestão diária era pouca, ou quase inexistente. Existem evidências que 

justificam o nível em cima e que demonstram a dificuldade da mudança de paradigma:  

 Embora as reuniões sigam uma agenda estruturada, os coordenadores devem trabalhar a 

análise da procura e do planeamento por forma a melhorar a gestão da capacidade em 

função da procura. Os indicadores de performance são partilhados, não identificando, no 

entanto, de forma sistemática os desvios; 

 A agenda para as CP nem sempre é cumprida pelos coordenadores criando, por vezes, 

confusão entre os colaboradores; 

 As hierarquias devem envolver-se mais através de perguntas aos colaboradores para 

mostrar interesse pelo trabalho das equipas, e promover a identificação de boas 

práticas/problemas; 

 Os problemas são levantados e capturados nas RD/CP mas não na sua totalidade. Os 

Colaboradores ainda estão em processo para assimilar a importância e mais-valia de 

colocar os problemas de formal frontal nas reuniões; 

É evidente o papel fundamental das hierarquias para se trabalharem os pontos acima descritos. 

De facto, verificou-se que o compromisso das hierarquias foi fundamental para se conseguirem 
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implementar com sucesso as ferramentas e combater alguma resistência demonstrada por parte 

de alguns colaboradores. Os coordenadores de equipa ao mostrarem que poderiam beneficiar 

com metodologia, conseguiram alterar atitudes e motivar colaboradores que ao princípio estavam 

mais reticentes. 

 

b) Resultados Globais do Projeto 

No global, o processo de mudança é notório em toda a empresa. A nova estrutura 

organizacional, com ajuda das reuniões diárias, trouxe claros benefícios a nível da comunicação 

entre colaboradores e equipas. Ao momento, cada equipa, realiza semanalmente cinco reuniões 

diárias estruturadas, onde se verifica que a maioria dos colaboradores participa ativamente, 

partilhando boas práticas e identificando problemas e soluções. A equipa de Pensões e Seguros 

faz ainda um planeamento semanal das tarefas e, diariamente, identifica a existência de desvios 

face ao planeado. 

Da mesma maneira, realizam-se reuniões semanais de performance, onde os responsáveis 

analisam os vários indicadores implementados e discutem problemas que, por vezes, foram 

identificados nas reuniões diárias. 

Relativamente à organização do local de trabalho, os resultados são facilmente visíveis. As 

principais melhorias são ao nível do arquivo de processos. Atualmente existem normas, e uma 

lógica de arrumação (papel e digital) que deve agora ser mantida de forma sistemática. Tanto o 

espaço físico como o espaço digital foram otimizados, e os colaboradores têm agora a 

preocupação de manter e melhorar esta dinâmica. 

Foram ainda criados standards de operação (SOP’s) para mais de 70% dos principais processos 

das equipas. Estes, ao garantirem que os todos colaboradores executam as tarefas da melhor 

maneira possível, reduzem a variabilidade e aumentam a eficiência individual e coletiva. Apesar 

de não ser possível quantificar, de imediato, a produtividade que resulta da utilização destes 

standards, espera-se no futuro observar este aumento de produtividade através das métricas de 

produtividade criadas nas equipas. 

As confirmações de processos, ao nível dos coordenadores, mostraram-se extremamente 

eficazes para a identificação de melhorias nos processos dos colaboradores. Apenas com 

poucas semanas de utilização, conseguiram-se identificar pequenas melhorias em determinados 

processos, que os tornaram mais céleres. Para além disso, as confirmações aproximaram as 

hierarquias dos colaboradores demonstrando que, efetivamente, existe um compromisso e uma 

mudança na cultura de gestão da organização. 

Tal como referido na revisão de literatura, os diálogos 1:1 vieram estreitar a relação das 

hierarquias com os colaboradores. Em feedbacks recolhidos junto dos coordenadores das 

equipas, estes referiram que foi uma das ferramentas que mais os surpreendeu pela positiva.  

Permitiu-lhes ouvir os colaboradores e mudar atitudes de alguns colaboradores com mais 

resistência à mudança. É uma ferramenta que permite um acompanhamento de perto do 
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colaborador, e tem potencial para melhorar a satisfação dos colaboradores e, por consequência, 

aumentar a produtividade. 

Numa reunião de fecho, realizada de forma informal no gemba junto de todos os colaboradores, 

foram recolhidos testemunhos, por parte dos colaboradores e dos coordenadores, sobre algumas 

das ferramentas implementadas. Os testemunhos, identificados na tabela 8, mostram um 

feedback positivo em relação às novas práticas utilizadas na organização. 

Tabela 8 – Testemunhos dos colaboradores nas ferramentas implementadas 

Ferramentas Testemunhos 

Reunião Diária 

“15 minutos de investimento em sistematização de trabalho em equipa. Um break que 

contribui para transformar dificuldades em motivação” 

“É mais fácil organizar as tarefas e otimizar o tempo de trabalho” 

Confirmação de 

Processos 

“Para a equipa, a confirmação de processos teve especial impacto na otimização de 

algumas rotinas” 

“Facilita a identificação das práticas mais eficientes a utilizar” 

Diálogos 1:1 

“O Coaching é importante na motivação e desenvolvimento dos colaboradores com 

benefícios para a equipa” 

“É mais evidente saber o que se espera de nós” 

Quadro de 

Gestão Visual 

“A melhoria da gestão da capacidade com apoio do quadro de gestão diária é notória” 

“Ajuda na gestão e no conhecimento das tarefas a desempenhar pela equipa” 

Resolução de 

Problemas 

“A RP é uma esquematização clara de situações que afetem o normal funcionamento 

da equipa, ajudando no desenho do caminho a seguir para sua resolução” 

“Facilita o acompanhamento dos problemas e a inovação na sua resolução” 

 

A implementação de todo o conjunto de ferramentas e práticas de gestão, são a base para a 

melhoria contínua e para a identificação de medidas que permitam gerar eficiência. Os resultados 

até ao momento são bastante positivos, no entanto, é necessário mais tempo para se analisarem 

os ganhos de produtividade, e para se verificar se os objetivos de satisfação de colaboradores e 

de Clientes são atingidos.  

Atente-se que os colaboradores são o principal ativo da empresa e, portanto, todo o esforço para 

se trabalhar nas suas competências e no seu bem-estar é meio caminho andado para se 

conseguirem resultados de aumentos de eficiência, tal como pretendido pela Sociedade A. 

 

c) Dificuldades e Fatores de Sucesso 

Ao longo de todo o projeto encontraram-se várias dificuldades. No entanto, existiram vários 

fatores de sucesso que foram determinantes para as superar e para o balanço positivo obtido. 

A formação e o constante feedback dado às hierarquias, principalmente aos coordenadores das 

equipas, foi um fator de sucesso fundamental. Tal como alguns colaboradores, também os 

coordenadores mostraram alguma resistência à mudança, foi por isso crucial convencê-los dos 
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benefícios que poderiam obter com a sistemática utilização das ferramentas Lean. A utilização 

de exemplos práticos e casos de sucesso teve também um papel importante para este efeito. 

Criar a mudança cultural nos coordenadores em primeiro lugar, faz toda diferença para se 

diminuir a resistência dos colaboradores e para se garantir a sustentabilidade do programa. 

Os colaboradores que integraram a equipa Lean tiveram também um papel-chave em cada fase 

do projeto. Estabeleceram uma ponte de comunicação com os colaboradores, assegurando 

sempre que as mensagens eram passadas de forma eficaz. Além disso, ao terem bastante 

conhecimento dos processos das equipas, tiverem uma grande intervenção nas análises 

realizadas. Note-se, também, que estes colaboradores são os que mais contacto tiveram com a 

metodologia e pensamento Lean e, portanto, têm um papel importante na passagem de 

conhecimento para os outros colaboradores. 

Um dos maiores desafios, que trouxe várias dificuldades, foi a criação e introdução dos story 

points. Os story points juntamente com as reuniões diárias, vieram trazer grande transparência 

do trabalho dos colaboradores, algo que criou bastante resistência e até mesmo desagrado a 

alguns colaboradores. Para gerir estas atitudes e comportamentos foi necessário deixar bem 

claro que não existe nenhuma ligação direta entre os story points e a avaliação. Os SP devem 

ser utilizados, para encontrar desvios face aos objetivos, identificação de boas práticas, 

problemas e para acompanhar a evolução da equipa, e não para comparar a produtividade entre 

colaboradores. 

Outro fator de sucesso que contribui para os resultados obtidos, foi o envolvimento constante 

dos colaboradores no processo de mudança, nas análises e no desenvolvimento de soluções. 

Para além de promover o trabalho em equipa, revelou ser uma das principais formas de 

motivação e incentivo dos colaboradores na mudança. 

As confirmações de processo e o trabalho das hierarquias serão agora fundamentais para se 

manterem as melhorias e para se continuarem a utilizar corretamente as ferramentas Lean. O 

balanço final é bastante positivo, a Sociedade A apresenta agora indícios de uma cultura 

organizacional focada na melhoria e na identificação de problemas e soluções. 
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6. Conclusões Finais 

O Grupo A, deparando-se com um quadro adverso, onde as instituições financeiras vão 

continuar a operar num futuro próximo, procurou soluções que lhe permitisse melhorar a sua 

eficiência, tendo como principais objetivos, o aumento da eficiência e qualidade do trabalho, e o 

aumento da satisfação dos Clientes e Colaboradores.  

Neste sentido, esta dissertação foca-se no desenvolvimento e implementação de um sistema 

de gestão Lean na Sociedade A, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões pertencente ao 

Grupo A, onde se desenvolve a gestão de equipas e agilizam os principais processos, tendo 

como principal objetivo a procura de ganhos de eficiência. 

O estudo iniciou-se com um diagnóstico completo nas cinco dimensões definidas por Jenkins et 

al. (2011), onde se identificaram os principais problemas e oportunidades de melhoria. De 

seguida foram definidas, em conjunto pela equipa, as alavancas de melhoria e as ferramentas 

que irão sustentar as práticas de gestão Lean. 

A implementação das melhorias propostas iniciou-se com uma reorganização da estrutura 

organizacional que, embora necessidade tenha surgido por consequência de imposições legais, 

a solução veio otimizar o span of control e promover a comunicação entre equipas.  

Logo de seguida, com aplicação da metodologia 5S, foi organizado todo o espaço de trabalho e 

otimizado o processo de arquivo. Através da realização de workshops, foram criadas checklists 

de arquivo e definidas normas de arquivo que permitiram reduzir significativamente desperdícios 

de movimento (para a impressora e para arquivo de documentos) e maximizar a zona de arquivo. 

Para além disso, os colaboradores têm agora a preocupação de manter as áreas de trabalho, 

físicas e digitais, organizadas. 

Na etapa seguinte, desenvolveu-se um sistema de gestão de performance de raíz, que incluiu a 

criação de métricas e objetivos, a construção de quadros de gestão visual e a implementação de 

reuniões de performance, diárias e semanais. Com estas soluções, começaram-se a planear as 

atividades antecipadamente e a identificar desvios face ao planeado, a avaliar a performance 

das equipas, a partilhar boas práticas e, ainda, a resolver problemas pela causa raíz. 

Seguindo um dos conceitos mais importantes da metodologia Lean, a standardização, descrito 

na revisão de literatura, foram criados SOP’s para mais de 70% dos principais processos das 

duas equipas, que vieram aumentar a eficiência através da redução de desperdícios e da 

variabilidade. 

Para se estimular a utilização das ferramentas Lean e para se identificarem medidas de 

eficiência, novos standards e boas práticas, foram implementadas as confirmações de processos 

em todos os níveis hierárquicos. Esta ferramenta permitiu identificar melhorias em tarefas 

recorrentes dos colaboradores, e incentivá-los a pequenas otimizações nas suas tarefas diárias, 

que, quando somadas, levam ao aumento da produtividade. 
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Por fim, iniciaram-se os diálogos 1:1, que vieram reforçar a proximidade de gestão e o 

compromisso das hierarquias. A ferramenta criou pontos de comunicação, entre as hierarquias 

e colaboradores, com foco na partilha e resolução de quaisquer problemas (pessoais ou 

profissionais). Tal como referido por Knight (2016), os diálogos 1:1 são uma das ferramentas de 

produtividade mais importantes como gestor. 

Estabeleceu-se, assim, uma base para melhoria contínua, que permitiu reduzir gaps de 

competências e variabilidades nas operações, promover a partilha e a comunicação e, no todo, 

aumentar a eficiência das equipas e motivação dos colaboradores. 

O plano de melhoria trimestral deixado na Direção pretende assegurar os próximos passos e a 

continuidade do processo de melhoria contínua, porém o papel e alinhamento das hierarquias 

será indispensável para que a cultura Lean se acentue em toda a organização. 

De facto, esta mudança cultural, que se pretende com a implementação da metodologia, sendo 

um dos maiores objetivos acaba também por ser um dos maiores desafios. Não nos esqueçamos 

que com algumas das soluções implementadas alteram-se hábitos já há muito praticados pelos 

colaboradores. Para além disso, é lhes difícil acreditar nos benefícios que as novas práticas 

podem trazer. Salienta-se então o papel fundamental da formação sistemática e apropriada à 

gestão de topo para que esta sirva de role model, anulando alguma resistência à mudança que 

surja. 

Na Sociedade A, ficou claro que o empenho e liderança dos coordenadores foi crucial para uma 

mudança de atitudes e comportamentos, mostrando o compromisso de toda a organização nesta 

iniciativa. 

Pretende-se que este trabalho contribua para a revisão de literatura neste campo, mostrando 

mais um caso de que esta metodologia pode ser adotada, com sucesso, como um sistema de 

gestão e cultura em organizações no setor dos serviços. 

Por fim, espera-se que a Sociedade A aproveite este estímulo inicial e consolide o sistema 

implementado como parte da sua atividade diária. Além do mais, espera-se que o Grupo A 

retenha os fatores de sucesso e lições aprendidas neste caso, de maneira a tornar o processo 

de mudança de toda a organização mais eficaz.  

  



 

74 
 

Bibliografia 

Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value 

stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of 

Production Economics, 107(1), 223–236. 

Ahlstrom, P. (2004). Lean service operations: translating lean production principles to service 

operations. International Journal of Services Technology and Management, 5(5–6), 545–

564. 

Allway, M., & Corbertt, S. (2002). Shifting to lean service: Stealing a page from manufacturers’ 

playbooks. Journal of Organizational Excellence, 45–54. 

Bodek, N. (2002). Kaizen: KaZam! Kaizen Rises Again: The Magical, Practical Power of Small 

Improvements. Talent Development, 56(1). 

Bowen, D. E., & Youngdahl, W. E. (1988). “ Lean ” service : in defense of a production-line 

approach. International Journal of Service Industry Management, 9(3), 207–225. 

Cavaness, J. P., & Manoochehri, G. H. (1993). Building Quality Into Services. SAM Advanced 

Management Journal, 58(1), 4. 

Chen, J. C., & Cox, R. A. (2012). Value Stream Management for Lean Office — A Case Study. 

American Journal of Industrial and Business Management, 2, 17–29. 

Chen, J. C., Li, Y., & Shady, B. D. (2010). From value stream mapping toward a lean / sigma 

continuous improvement process : an industrial case study. International Journal of 

Production Research ISSN:, 48(4), 1069–1086. 

Chourasia, R., & Nema, A. (2016). Review on Implementation of 5S methodology in the Services 

Sector. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(4), 1245–

1249. 

Dart, R. C. (2011). Can lean thinking transform American health care? Annals of Emergency 

Medicine, 57(3), 279–281. 

Erdem, S., & Aksoy, K. (2009). Implementing lean service operations: A case study from Turkish 

banking industry. Journal of Business Administration 10(1), 171–198. 

Filho, M. G., & Uzsoy, R. (2013). The impact of simultaneous continuous improvement in setup 

time and repair time on manufacturing cycle times under uncertain conditions. International 

Journal of Production Research, 51(2), 447–464. 

Flinchbaugh, J. (2012). A3 Problem Solving : Applying Lean Thinking. Lean Learning Center. 

Gupta, S., & Jain, S. K. (2013). A literature review of lean manufacturing. International Journal of 

Management Science and Engineering Management, 8(4), 241–249. 

Harish, K. A., & Selvam, M. (2015). Lean Wastes : A Study of Classification from Different 

Categories and Industry Perspectives. The Asian Review of Civil Engineering, 4(2), 7–12. 

Hicks, B. J. (2007). Lean information management: Understanding and eliminating waste. 



 

75 
 

International Journal of Information Management, 27(4), 233–249. 

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve: A review of contemporary lean 

thinking. International Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994–1011. 

Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, 25(2), 

420–437. 

Jenkins, A., Karjian, R., & Niederkorn, M. (2011). Lean Management: New frontiers for financial 

institutions. McKinsey & Company. 

Knight, R. (2016). How to Make Your One-on-Ones with Employees More Productive. Harvard 

Business Review. 

LEI. (2017a). Lean Enterprise Institute. Retirada de 

https://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm (20/05/2017) 

LEI. (2017b). Lean Enterprise Institute. Retirada de https://www.lean.org/lexicon/kamishibai-

board (20/05/2017) 

Leite, H. dos R., & Vieira, G. E. (2015). Lean philosophy and its applications in the service 

industry: a review of the current knowledge. Production, 25(3), 529–541. 

Levitt, T. (1972). Production-line approach to service. Harvard Business Review, 50(5), 41–52. 

Levitt, T. (1976). The Industrialization of service. Harvard Business Review, 54(5), 63–74. 

Liker, J. K. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest 

Manufacturer. McGraw Hill Professional. 

Liker, J. K., & Morgan, J. M. (2006). The Toyota Way in Services: The Case of Lean Product 

Development. Academy of Management Perspectives, 20(2), 5–20. 

Matt, D. T., & Rauch, E. (2013). Implementation of lean production in small sized enterprises. 

Procedia CIRP, 12, 420–425. 

Melton, T. (2003). Agile project management for API projects: get agile - deliver faster. In 

Proceedings of the ISPE European Conference, Brussels, Belgium. 

Melton, T. (2005). The Benefits of Lean Manufacturing. Chemical Engineering Research and 

Design, 83(6), 662–673. 

Monden, Y. (1981). Adaptable Kanban system helps Toyota maintain just-in-time production. 

Industrial Engineering, 13(5), 29. 

Monden, Y. (2011). Toyota Production System: an integrated approach to just-in-time. CRC 

Press. 

Morgan, J. M. (2002). High performance product development: A systems approach to a lean 

product development process (Doctoral dissertation). 

Ohno, T. (1988). The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. CRC Press. 

Rishipal, D. (2014). Analytical Comparison of Flat and Vertical Organizational Structures. 

European Journal of Business and Management, 6(36), 56–66. 



 

76 
 

Rother, M., & Shook, J. (2003). Learning to see: value stream mapping to add value and eliminate 

muda. Lean Enterprise Institute. 

Sarkar, D. (2007). Lean for service organizations and offices: A holistic approach for achieving 

operational excellence and improvements. ASQ Quality Press. 

Saunders, G. (2015). Cancelling One-on-One Meetings Destroys Your Productivity. Harvard 

Business Review. 

Schlesinger, L. A., & Heskett, J. L. (1990). The service-driven service company. Harvard Business 

Review, 69(5), 71–81. 

Schmidt, R. H., & Pierce, P. D. (2016). Chapter 16 - The Use of Standard Operating Procedures 

(SOPs). In Lelieveld, H. L., Holah, J., & Gabric, D., Handbook of Hygiene Control in the 

Food Industry (Second Edition) (pp. 221–233). 

Seddon, J., O’Donovan, B., & Zokaei, K. (2011). Rethinking lean service. In Service Design and 

Delivery (pp. 41-60). Springer US. 

Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of 

Operations Management, 25(4), 785–805. 

Sobek, D. K., & Jimmerson, C. (2004). A3 Reports: Tool for process improvement. IIE Annual 

Conference. Proceedings (P. 1). Institute of Industrial Engineers-Publisher. 

Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. Harvard 

Business Review, 77, 96–108. 

Suárez-Barraza, M. F., Smith, T., & Dahlgaard-Park, S. M. (2012). Lean Service: A literature 

analysis and classification. Total Quality Management & Business Excellence, 23(3–4), 

359–380. 

Sugimori, Y., Kusunoki, K., Cho, F., & Uchikawa, S. (1977). Toyota production system and 

Kanban system Materialization of just-in-time and respect-for- human system. International 

Journal of Production Research, 15(6), 553–564. 

Swank, C. K. (2003). The lean service machine. Harvard Business Review, 81(10), 123–130. 

Tjell, J., & Bosch-Sijtsema, P. M. (2015). Visual Management in Mid-sized Construction Design 

Projects. Procedia Economics and Finance, 21(2014), 193–200. 

Văduva, A. M. (2011). Lean Management in Banking. Annals of the University of Craiova 

Economic Sciences, 118–123. 

Warnecke, H. J., & Hüser, M. (1995). Lean production. International Journal of Production 

Economics, 41(1–3), 37–43. 

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: banish waste and create wealth in your 

corporation. Simon and Schuster. 

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2005). Lean consumption. Harvard Business Review, 83(3), 58–

68. 



 

77 
 

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). The machine that changed the world. Simon and 

Schuster.  



 

78 
 

Anexos 

Anexo A – Atividades das Equipas 

 

Área de Pensões 

 Equipa Técnica - Pensões 

 Analisar as tendências do mercado de fundos de pensões; 

 Desenhar e adaptar os produtos (fundos de pensões) às necessidades dos Clientes e 

assegurar a preparação e manutenção dos respetivos documentos legais; 

  Promover o relacionamento com Clientes atuais e potenciais, incluindo todas as tarefas 

respeitantes à obtenção de novos mandatos de fundos de pensões; 

  Colaborar na definição da política de investimento para cada fundo, atendendo à 

estrutura de responsabilidades a cargo do fundo. Acompanhar e controlar a política de 

investimento definida e a respetiva liquidez; 

 Elaborar as avaliações atuariais e apuramento dos níveis de financiamento dos fundos 

de pensões; 

  Acompanhar e responder, quando necessário, às reclamações de Clientes; 

 Desenvolver, manter e atualizar os diferentes sites do Grupo A onde exista informação 

sobre os produtos e carteiras geridos pela Sociedade A, em especial o site institucional 

da Companhia, em articulação com outras Direções do Banco; 

  Acompanhar a atividade da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 

Pensões e Património (APFIPP) e do Provedor dos Participantes e Beneficiários; 

  Garantir o suporte técnico na preparação de informação para a Companhia, Grupo A, 

entidades de supervisão, autoridades, auditores e Clientes; 

Equipa de Suporte - Backoffice 

 Gerir e processar as contribuições e efetuar o pagamento de benefícios e de pensões, 

garantindo as atividades relacionadas;  

  Efetuar o atendimento a Participantes e Pensionistas; 

  Efetuar a manutenção dos acessos dos Participantes ao site; 

  Produzir relatórios periódicos e mailings; 

  Dar cumprimento das obrigações legais e contratuais e preencher os mapas para a ASF; 

  Manter processos documentais individualizados (Pensionistas e Participantes). 

 Assessoria do Conselho de Administração 

  Assegurar o sistema de políticas que compõem o sistema de governação; 

  Acompanhar a elaboração da auto-avaliação prospetiva dos riscos (baseada nos 

princípios do ORSA), no âmbito definido; 

  Assegurar a agenda, disponibilidade da documentação, existência de acta das 

Reuniões de Conselho de Administração, Comissão Executiva e Conselho Fiscal;  
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  Articular o programa de auditoria anual com a DAI para aprovação pelo Conselho de 

Administração; 

  Acompanhar a execução do plano de auditoria anual e as respetivas formalizações pelo 

Conselho de Administração; 

  Acompanhar o desempenho da Direção de Compliance; 

  Assegurar outros reportes periódicos da Companhia; 

Área de Seguros 

Equipa de Seguros 

 Analisar as tendências do mercado de Seguros de Vida de Capitalização; 

 Desenhar e adaptar os produtos (seguros) às necessidades dos Clientes e assegurar a 

preparação e manutenção dos respetivos documentos legais; 

  Colaborar na definição da política de investimento para cada seguro, atendendo à 

estrutura de responsabilidades a cargo do seguro. Acompanhar e controlar a política de 

investimento definida e a respetiva liquidez;  

  Analisar e controlar as responsabilidades com Clientes seguros; 

  Acompanhar os requisitos de capital da Companhia, incluindo a realização da 

autoavaliação prospetiva dos riscos e requisitos de capital da Companhia e elaboração 

do respetivo relatório (ORSA); 

  Acompanhar e responder, quando necessário, às reclamações de Clientes; 

 Analisar os “Ativos versus Passivos”, produzindo a informação necessária para a gestão 

do risco, nomeadamente nos produtos em que o risco é da Companha; 

 Acompanhar a actividade da Associação Portuguesa de Seguros (APS) e do Provedor 

de Seguros;  

  Garantir o suporte técnico na preparação de informação para a Companhia, Grupo A, 

entidades de supervisão, autoridades, auditores e Clientes; 

  Assegurar a observância de toda a legislação relativa às responsabilidades técnicas da 

Sociedade A; 
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Anexo B – SIPOC’s das equipas 

 

 

Anexo B.1 - SIPOC da Equipa de Seguros 

 

Principais Processos
Processos Solvência II

(50%)

Gestão corrente das responsabilidades da 

Companhia

(25%)

Tratamento de Clientes

(25%)

Outputs

(que produto final?)

- Mapas excel/XBRL quantitativos

- Relatórios qualitativos

- Contributo relatório e contas

- Mapas excel quantitativos

- Relatórios qualitativos

- Resposta ao Cliente

- Propostas a Clientes

- Análise da concorrência

- Novo produto

- Informação legal (Condições Gerais, 

Condições Particulares, Informação ao 

Cliente, IFI)

Clientes

(quem recebe o output final?)

- ASF

- Administração

- Auditores 

- Clientes/Mercado

- ASF

- Administração BPI Vida e Pensões

- DCPE

- CMVM

- APS

- BPI GA

- Clientes

- Auditores

- DOQ-qualidade

- Cliente final

- DMK - Recursos e Segmento Alto

- BPI GA

- DSI                                                                

- DOIF

- ASF

- CMVM

- Auditores

Inputs

(que material /informação?)

- Ficheiros de Safira

- Taxas

- Dados de mercado 

- Estratégia futura

- Pressupostos de cenários, stress 

test e reverse stress test

- Balanço

- Risco de activos

- Ficheiros de Safira

- Carteiras e balancetes Hexagono

- Taxas e promessas DF

- Dados de mercado 

- Dados contabilísticos

- Pedidos de Clientes

- Ficheiros e pedidos DSI

- Requisitos de produtos (novos ou alterações)

Processos

(quais as principais actividdaes 

do processo?)

- Cálculo de taxas de resgate 

- Cálculo de responsabilidades 

prudênciais

- Cálculo de necessidades de 

capital

- Elaboração de mapas 

quantitativos

- Elaboração de relatorios

- Controlo de mov. Safira vs Hexagono

- Calculo/Controlo de rentabilidade de produtos

- Calculo/Controlo de responsabilidades 

contabilísticas

- Elaboração de mapas quantitativos mensais

- Elaboração de relatórios mensais diversos 

(liquidez, premios, resgate)

- Elaboração de mapas quantitativos e relatórios 

trimestrais

- Elaboração de mapas quantitativos e relatórios 

semestrais

- Elaboração de mapas quantitativos e relatórios 

anuais

- Orçamento da Companhia

- Concepção de novos produtos

- Manutenção aplicações (alterações, testes)

- Esclarecimento a Clientes

- Gestão de produto (incluindo resposta a 

reclamações)

- Processamento manual de resgates

Tempo despendido no processo

Fornecedores

(quem fornece os elementos 

para o processo?)

- EIOPA

- Rede Comercial

- BPI GA

- Safira

- Administração

- DCP

- Rede Comercial

- DOIF

- Safira

- DCP

- Marketing

- BPI GA

- Hexágono

- DOIF

- DMK - Recursos e Segmento Alto

- DOQ - qualidade

- DSI

- Clientes

- DJU

+ -
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  Anexo B.2 - SIPOC da Equipa de Backoffice 

 

Principais Processos
Gestão de Contribuições

(30%)

Pagamento de Beneficios

(20%)

Pagamento de Pensões

(15%)

Atendimento a Clientes

(10%)

Administrativo

(10%)

Outros:

Cálculo de Comissões (5%)

Tratamento do Site (5%)

Report (5%)

Processos

(quais as principais actividades 

do processo?)

- BPI Vida e Pensões                                

- DCPE                                                        

- DOIF - Fundos                                              

- DRH                                                           

- DO Penhoras                                                  

- BPI GA Imobiliário (FP BPI)                           

- Clientes Externos

Outputs

(que produto final?)
- Contribuições alocadas aos respectivos fundos

- Pagamento do beneficio                        

- Contratação da renda
- Contribuições alocadas aos respectivos fundos - Resposta ao Cliente - Despacho de documentação

Clientes

(quem recebe o output final?)

- Clientes Externos

- DOIF - Admnistração de Fundos
- Beneficiários                                       

Inputs

(que material /informação?)

- Transferências                                        

- Base de Dados 

- Propostas das Companhias de Seguros                                                     

- Formulários/Documentos
 - Base de dados BPI Vida e Pensões (GIPE)

- Base de dados (Mosaico e GIPE)            

- STQ

 - Beneficiários                                            

- DOIF - Admnistração de Fundos
 - Clientes Externos                                       

- Recepção do correio (interno, normal e registado)     

- Atender telefonemas, fax e STQ                                           

- Tratamento de penhoras       

- Tarefas Administrativas

- Documentos diversos                                   

- Penhoras da AT                                      

- STQ                                                         

- Gestão Clientes (Pensões)

- Clientes Externos                                      

- Entidades Oficiais (ASF, CMVM)                                      

- Autoridade Tributária             

- Receber e tratar os ficheiros                       

- Registar e movimentar as contribuições 

- Efectuar o lançamento em Mosaico          

- Controlar valores lançados em Mosaico  

- Disponibilizar à DOIF informação das 

contribuições via Hexágono                      

- Controlar fechos dos fundos 

- Solicitar cotações às Companhias de Seguros

- Apresentar as cotações ao Cliente e contratar 

renda

- Pagamento de beneficios

- Pré-processamento

- Processamento

- Pagamento das Pensões

- Atendimento presencial                         

- Atendimento telefonico                               

- Resposta a STQ                                          

- Resposta a emails

Tempo despendido no processo

Fornecedores

(quem fornece os elementos 

para o processo?)

-  Clientes Externos                                     

- DOIF - Administração de Fundos

- Companhias de Seguros                        

- Base de dados BPI Vida e Pensões (Mosaico)

- Backoffice                                                  

- Empresas (Clientes Externos)

- Base de dados BPI Vida e Pensões (Mosaico e 

GIPE)                                        

- Empresas Externas                                                

- Redes Comerciais

- Base de dados BPI Vida e Pensões (Mosaico)

- DSI

- Autoridade Triburária

- Segurança Social

- Pensões

- Declarações Fiscais

- Base de dados (Mosaico) 

- Base de dados da BPI Vida e Pensões            

- Calcular as comissões                                   

- Controlar valores das comissões lançados

- Manutenção dos acessos

- Criar novos Planos

- Emitir declarações fiscais           

- Pagamento de penhoras mensais                                      

- Arquivo BD                               

- Provas de Vida                                          

- Carregamento de Taxas

- Comissões lançadas

- Site actualizado

- Resposta às entidades

- Cliente Externos (Empresas)

+ -
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Anexo B.3 – SIPOC da equipa de Pensões  

Principais Processos
Trabalho Actuarial

(35%) 

Resposta a Clientes

(25%)

Produção de Mapas e Relatórios

(20%)

Comercial

(20%)

Clientes

(quem recebe o output final?)

Tempo despendido no processo

Fornecedores

(quem fornece os elementos 

para o processo?)

Inputs

(que material /informação?)

Processos

(quais as principais actividades 

do processo?)

Outputs

(que produto final?)

- Clientes Externos (Empresas)

- Backoffice (Pensões)                                 

- DRH                                                           

- BPI GA - Risco                                           

- Clientes Externos (Empresas)                      

- Backoffice (Pensões)                           

- DRH                                                        

- BPI GA - Risco                                             

- DOIF - Administração de Fundos                                          

- Rede Comercial                  

- Consultoras Externas                          

- Site BPI Pensões                                                        

- BPI GA                                             

- DOIF - Administração de Fundos                                          

- Informação do Cliente

- Informação Financeira (várias fontes)

- Elaboração Propostas                                                     

- Elaboração Apresentações                                    

- Contactos com o Clientes                           

- Reuniões com Clientes                            

- Desenho de Planos de Pensões                       

- Contratos (Novos e Alterações)

- Proposta Comercial                                  

- Apresentação Cliente

- Clientes Externos (Empresas)

- Tratamento dos dados                                                                    

- Validação dos dados                                  

- Elaboração dos relatórios                                          

- Validação de relatórios

- Relatórios Actuario Responsável                      

- Relatos Financeiros                                      

- Documentos Legais (compliance)                

- Mapas ASF                                                        

- Sínteses (Mensais e Trimestrais)

- Clientes Externos (Empresas)                              

- DCPE                                                           

- CECA                                                         

- DRH                                                           

- Auditores

- Clientes Externos (Empresas)                      

- Backoffice (Pensões)                                 

- DRH                                                          

- BPI GA - Risco                                           

- Bases de dados                                                      

- Informação Financeira (várias fontes)

- Bases de dados                                                      

- Informação Financeira (várias fontes)

- Bases de dados                                                      

- Informação Financeira (várias fontes)

- Tratamento dos dados

- Validação dos dadosCalculo actuarial

- Controlo do Calculo

- Elaboração de Relatorios

 - Relatório Avaliação actuarial

- Clientes Externos (Empresas)

- Clientes Externos (Empresas)                                                 

- ASF                                                          

- CMVM

- DMK

Execução do pedido do Cliente:

- Tratamento de Informação

- Realização de  Cálculos.

Consoante o pedido do Cliente: 

 - Informação

 - Estudo 

 - Relatório 

 - Cálculos

+ -
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Anexo C - Quadro de valores de referência do Span of Control 

 

 

 

McKinsey e Company 
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Anexo D – Exemplo de um Standard de Operação (SOP) 

 

 

Anexo E – SNV dos Responsáveis 
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Anexo E.1 – SNV do 1º Responsável da Sociedade A 

 

 

Anexo E.2 - SNV do 2º Responsável / Coordenador da Equipa de Pensões e Seguros 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Confirmação Processos

Reunião Performance 

2ºs  Responsáveis

13:30 | 14:00

10:30 | 11:00

Resolução Problemas

08:30 | 09:00

09:00 | 09:30

09:30 | 10:00

10:00 | 10:30

16:00 | 16:30

15:00 | 15:30

11:00 | 11:30

11:30 | 12:00

16:30 | 17:00

14:30 | 15:00

13:00 | 13:30

12:00 | 12:30

12:30 | 13:00

Almoço Almoço

14:00 | 14:30

15:30 | 16:00

18:00 | 18:30

17:00 | 17:30

17:30 | 18:00

AlmoçoAlmoçoAlmoço

 Diálogos 1:1 / Coaching 
Resolução Problemas

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria

 Diálogos 1:1 / Coaching  Diálogos 1:1 / Coaching 

17:00 | 17:30

14:00 | 14:30

15:00 | 15:30

14:30 | 15:00

Resolução Problemas

Reunião Performance 

1º Responsável 

Confirmação Processos 

Resolução Problemas

Almoço

17:30 | 18:00

16:30 | 17:00

15:30 | 16:00

16:00 | 16:30

18:00 | 18:30

Reunião Performance e 

Planeamento 

AlmoçoAlmoço

Confirmação Processos 

11:30 | 12:00
Reunião Peformance 

BO
Confirmação Processos 

11:00 | 11:30

08:30 | 09:00

09:00 | 09:30

09:30 | 10:00

10:00 | 10:30

10:30 | 11:00

12:00 | 12:30

12:30 | 13:00

13:00 | 13:30

Almoço Almoço

13:30 | 14:00
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Anexo E.3 - SNV do Coordenador da Equipa de Backoffice 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria Reunião Diaria

Confirmação Processos

Resolução Problemas

Diálogos 1:1 / Coaching

Equipa

AlmoçoAlmoço

Confirmação Processos

Almoço

Confirmação Processos

09:00 | 09:30

08:30 | 09:00

18:00 | 18:30

09:30 | 10:00

10:00 | 10:30

Almoço

10:30 | 11:00

12:00 | 12:30

12:30 | 13:00

13:00 | 13:30

13:30 | 14:00

14:30 | 15:00

16:00 | 16:30

Almoço

Rreunião Peformance BO Confirmação Processos

17:30 | 18:00

16:30 | 17:00

11:00 | 11:30

11:30 | 12:00

15:30 | 16:00

14:00 | 14:30

Resolução Problemas

15:00 | 15:30

17:00 | 17:30

Confirmação Processos

Diálogos 1:1 / Coaching

Equipa
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Anexo F – Ficha de Aferição do Nível Lean 

 

 

 

 

Frequência / 

Periodicidade das 

Reuniões

Reuniões de equipa não ocorrem numa 

base diária
Reuniões de equipa são realizadas numa base diária

Reuniões de equipa são realizadas numa base diária 

cumprindo o horário e a duração definidos, mesmo na 

ausência do responsável / coordenador da equipa

5

Envolvimento dos 

Colaboradores / 

Equipas

Fraca ou inexistente participação dos 

Colaboradores. A reunião diária é dominada 

pelas intervenções do responsável da 

equipa

A maioria dos Colaboradores intervém em algum 

dos pontos debatidos nas reuniões

Todos os Colaboradores participam activamente nas 

reuniões, contribuindo com ideias para a melhoria dos 

processos (boas práticas, standardização).  Grupo fornece 

contributos fundamentais para a identificação de problemas

3

Eficácia das Reuniões 

Diárias

Tratam-se de reuniões de equipa sem 

agenda pré definida, sem discussões de 

acompanhamento de performance (por 

exemplo produtividade) ou de  gestão da 

capacidade face à procura ou planeamento

As reuniões seguem uma agenda/guião estruturada, 

permitindo analisar a procura ou o planeamento e 

gerir a capacidade em função da procura. Há a 

comunicação da informação necessária (novidades, 

boas práticas), aferindo-se o "Team Morale". 

Reuniões de equipa abordam os indicadores de 

performance, não identificando, no entanto, de forma 

sistemática os desvios, não dando origem à 

identificação de problemas

As reuniões seguem uma agenda/guião estruturada,  

permitindo analisar quer os indicadores de performance, quer 

a procura e o planeamento e gerir a capacidade em função 

da procura.  Há a comunicação da informação necessária 

(novidades, boas práticas), aferindo-se o "Team Morale". Nas 

reuniões diárias identificam-se de forma sistemática os 

desvios relativos aos indicadores de performance abrindo 

caminho para a identificação das causas raiz dos problemas, 

promovendo ainda um esforço para reforçar a 

standardização dos processos

2

QGV (Quadros de 

Gestão Visual)

Não existe QGV (ou existindo não é 

sistematicamente utilizado)

Existe QGV, dispondo da informação básica  para 

suportar as reuniões diárias e a resolução 

estruturada de problemas (SNV, planeamento, 

métricas e objectivos, gestão da capacidade, 

resolução de problemas e confirmação de 

processos)

QGV é totalmente funcional, dispondo da informação de 

suporte para as reuniões diárias e para a resolução 

estruturada de problemas.  As ferramentas de gestão visual 

estão visíveis no respectivo local no quadro, sendo utilizadas 

para informar e divulgar outros temas de interesse comum 

(SNV, planeamento, evolução das métricas diárias e 

semanais, objectivos, gestão da capacidade, resolução de 

problemas, calendário de confirmação de processos e 

coaching, assim como partilha de  boas práticas, alertas e  

anomalias)

3

Actualização QGV QGV encontram-se desactualizados
Apenas parte da informação dos QGV estão 

actualizados
Os QGV encontram-se totalmente actualizados 4

Manuais de Apoio à 

Execução de 

Procedimentos 

Standards

Existem procedimentos standards para  < 

50% dos principais processos, não existindo 

quaisquer manuais de apoio para 

suportarem a execução dos procedimentos 

standard

Existem procedimentos standards para > 70% dos 

principais processos -  para esses casos, existem 

manuais de apoio que suportam a execução dos 

procedimentos standard 

Existem procedimentos standards para 100% dos principais 

processos. Manuais de apoio à execução dos procedimentos 

standard existem e são do conhecimento da equipa

4

Utilização
Procedimentos standard apesar de 

existirem não são seguidos

Procedimentos standards que se encontram 

definidos não estão a ser seguidos de forma 

consistente pela maioria dos Colaboradores

Procedimentos standard são usados de forma consistente 

por todos os Colaboradores
4

Actualização e Arquivo

Os standards de processos e os manuais 

de apoio à execução das tarefas não são 

objecto de actualização (ou raramente); não 

são implementados novos standards de 

processos; não existe um responsável claro 

pela actualização dos standards de 

processos; não existe repositório próprio 

para o efeito

Os standards de processos e os manuais de apoio à 

execução das tarefas são regularmente actualizadas 

seguindo um processo ad-hoc (embora existam 

responsáveis pela respectiva actualização); 

Ocasionalmente são implementados standards de 

processos para actividades sem standards 

definidos; alterações são vagamente testadas antes 

da entrada em produção, Divulgação é efectuada de 

forma ad-hoc. Existe repositório para o efeito, não 

sendo do conhecimento generalizado

Os standards de processos e os manuais de apoio à 

execução das tarefas são regularmente actualizadas 

seguindo um processo estruturado e dinâmico, combinando 

as sugestões das equipas e dos responsáveis (existindo 

responsáveis pela respectiva actualização); São 

regularmente implementados novos standards de processos 

para actividades sem standards definidos; alterações são 

exaustivamente testadas antes da entrada em produção . 

São exaustivamente divulgados existindo um repositório 

próprio para o efeito (divulgados inclusivamente no QGV)

4

Organização do Local 

de Trabalho

Não existem normas e procedimentos para 

manter a organização do espaço de trabalho 

físico ou rede informática departamental 

Existem evidências da utilização regular de técnicas 

de organização no local de trabalho (local físico e 

rede informática departamental)

Há evidências claras e consistentes da utilização regular de 

técnicas de organização do local de trabalho; grande foco na 

optimização ergonómica; a equipa é formalmente encorajada 

a melhorar a organização do local de trabalho (local físico e 

rede informática departamental)

5

Realização da CP

A Confirmação de Processos não é 

efectuada, ou sendo efectuada, não é em 

todos os níveis hierarquicos

A Confirmação de Processos é efectuada em todos 

os níveis hierárquicos muito embora com uma 

frequência inferior ao previsto no SNV recomendado

 A frequência de Confirmação de Processos cumpre em 

todos os níveis hierárquicos o previsto no SNV recomendado
3

Ferramentas para a CP

Não são utilizadas fichas de 

acompanhamento da confirmação de 

processos 

Existem fichas de acompanhamento da 

Confirmação de Processos mas não são utilizadas 

por todos os processos

Existem fichas de acompanhamento da Confirmação de 

Processos sendo sistematicamente utilizadas, encontrando-

se actualizadas. São arquivadas em repositório próprio e são 

utilizadas para suportar acções de resolução de problemas e 

de coaching

3

Eficácia da CP

Sessões de confirmação de processos são 

realizadas de forma ad-hoc, sem uma 

agenda ou planeamento atempado

Sessões de confirmação de processos apesar de 

préviamente agendadas, não tem em consideração 

objectivos claros para a sua realização. 

Responsáveis,de todos os níveis hierarquicos 

visitam pontualmente as áreas de trabalho das 

equipas permitindo receber contributos sobre boas 

práticas, partilha de casos de sucesso, identificação 

de problemas e de soluções para alcançar os 

objectivos 

Sessões de confirmação de processos  são realizadas 

sistematicamente por todos os níveis hierárquicos de acordo 

com uma agenda pré definidas, com objectivos claros 

.Responsáveis de todos os níveis hierarquicos,  visitam 

frequentemente as áreas de trabalho das equipas no sentido 

de procurar receber contributos sobre boas práticas, partilha 

a todos os níveis de casos de sucesso, identificação de 

problemas e de soluções para alcançar os objectivos

3

Realização das Sessões 

de Diálogos 1:1/ 

Coaching

As sessões de coaching não são 

efectuadas, ou sendo, não são em todos os 

níveis hierarquicos

Os Responsáveis, muito embora efectuem sessões 

de coaching em todos os níveis hierárquicos, não 

cumprem o número de sessões definidas 

mensalmente no SNV recomendado

Os Responsáveis cumprem em todos os níveis hierárquicos 

o número definido mensalmente para sessões de coaching 

do SNV recomendado

4

Eficácia das sessões de 

Diálogo 1:1/Coaching

As sessões de coaching realizadas não 

seguem uma abordagem de acordo com o 

guião recomendado (análise de 

performance, pontos fortes e pontos a 

melhorar, próximos passos - objectivos e 

plano de desenvolvimento)

As sessões de coaching realizadas seguem uma 

abordagem de acordo com o guião recomendado 

(análise de performance, pontos fortes e pontos a 

melhorar, próximos passos - objectivos e plano de 

desenvolvimento) . A melhoria do desempenho dos 

Colaboradores não é  monitorizada de forma 

sistemática com vista ao desenvolvimento de 

competências

As sessões de coaching seguem uma abordagem de acordo 

com o guião recomendado (análise de performance, pontos 

fortes e pontos a melhorar, próximos passos - objectivos e 

plano de desenvolvimento) . A melhoria do desempenho dos 

Colaboradores é objecto de monitorização sistemática sendo 

actualizada a matriz de competências

3

Reuniões Diárias

Procedimentos 

Standard

Diálogos 

1:1/Coaching

Confirmação de 

Processos (CP)

Ferramentas 1Itens 3

Aferição 

Actual 

(Notação 1-5)

5

Critérios de Avaliação
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Semana na vida 

de ... (SNV)
Estrutura e seguimento Não existem SNV definidos

Existem SNV definidos e estão  visiveis no QGV, 

contudo não alocam tempo para as várias 

ferramentas do Sistema de Gestão Lean (reuniões 

diárias, reuniões semanais/ coordenação, coaching, 

resolução de problemas, confirmação de 

processos). 

SNV não estão a ser seguidos por todos os níveis 

hierarquicos

Existem SNV definidos e estão  visiveis no QGV, que alocam 

tempo para as várias ferramentas do Sistema de Gestão 

Lean (reuniões diárias, reuniões semanais/ coordenação, 

coaching, resolução de problemas, confirmação de 

processos). SNV estão a ser seguidos por todos os níveis 

hierarquicos

4

Frequência/ 

Periodicidade das 

Reuniões

As reuniões não se realizam numa base 

semanal

Reuniões realizam-se sempre com uma frequência 

semanal

Reuniões realizam-se com uma frequência semanal 

cumprindo sistematicamente o horário e a duração definidos
3

Envolvimento dos 

Colaboradores/ Equipa

As reuniões semanais têm uma fraca 

participação dos Colaboradores (por 

exemplo, são dominadas pelas intervenções 

dos responsáveis das equipas). Grande 

parte dos Colaboradores não participam nas 

discussões

A maioria dos Colaboradores intervém em alguns 

pontos debatidos nas reuniões

Todos os Colaboradores participam activamente nas 

reuniões, contribuindo com ideias para a melhoria dos 

processos.  O Grupo fornece contributos fundamentais para 

identificar problemas

3

Eficácia da Reunião 

Semanal

Tratam-se de reuniões de equipa sem 

agenda pré definida, sem análise e 

discussões de acompanhamento de 

performance e respectivas métricas ou de 

gestão da capacidade face à procura ou 

planeamento

As reuniões têm uma agenda estruturada. São 

efectuadas com um suporte de informação que  

permite entender a evolução da procura e a eficácia 

da resposta. 

As reuniões cobrem os indicadores de performance, 

não identificando, no entanto, de forma sistemática, 

os desvios e as boas práticas, nem à identificação 

das causas raiz de problemas  

As reuniões têm uma agenda estruturada. São efectuadas 

com um suporte de informação que  permite entender a 

evolução da procura e a eficácia da resposta.  

Os objectivos semanais são analisados sendo fixados novos 

objectivos. São identificadas oportunidades de melhoria com 

vista ao aumento da produtividade.

 A identificação de desvios relativos a indicadores de 

performance abre caminho para a identificação das causas 

raiz dos problemas, contribuindo igualmente para o reforço 

da standardização de processos. 

São avaliados os problemas identificados e escalados para 

os níveis hierarquicos seguintes, sempre que necessário

3

Métricas

Não existem métricas, ou se existem não 

são utilizadas, ou não estão directamente 

relacionadas com a actividade da equipa.

Existem métricas definidas para o seguimento  da 

produtividade. A forma de influênciar os seus 

comportamentos é compreendido pela maioria dos 

colaboradores 

Existem métricas definidas para o seguimento dos vários 

indicadores de performance, produtividade, capacidade, 

negócio e qualidade. A forma de influênciar os seus 

comportamentos é universalmente compreendida.

4

Objectivos
Não existem objectivos definidos, ou se 

existem não são claros para toda a equipa

Existem objectivos definidos que permitem o  

seguimento de algumas métricas de  performance e 

que são claros para toda a equipa.  

Existem objectivos definidos para o seguimento de vários 

indicadores de performance (produtividade, capacidade, 

negócio e qualidade) e que são claros para toda a equipas.   

Os mesmos são actualizados/revistos com a periodicidade 

adequada

2

Identificação de 

Problemas

Os problemas são identificados de forma 

ocasional e capturados numa base informal

Os problemas são identificados nas reuniões diárias/ 

semanais ou na confirmação de processos; 

Resolução de problemas é priorizada com base na 

facilidade de implementação e dimensão do impacto 

Problemas são identificados com base em múltiplas fontes 

(reuniões diárias/ semanais, gestão visual, visitas às áreas, 

confirmação de processos, objectivos de performance, ou 

"Voz do Cliente")

2

Ferramenta para a 

Resolução de 

Problemas estruturada

As Fichas de Resolução de Problemas 

("A3") não existem ou não são utilizadas 

pelos diversos níveis hierárquicos para 

efectuar o acompanhamento da resolução 

de problemas

As Fichas de Resolução de Problemas ("A3") são 

ocasionalmente utilizadas pelos diversos níveis 

hierárquicos para acompanhar a sua evolução

As Fichas de Resolução de Problemas ("A3") são sempre 

utilizadas pelos diversos níveis hierárquicos para 

acompanhar a sua evolução

3

Eficácia

Não existe uma abordagem estruturada de 

resolução de problemas, com vista 

eliminação da causa raiz. 

Os SNV de todos os  níveis hierárquicos não 

contemplam tempos reservados para 

sessões de resolução de problemas.

Não é definido qualquer responsável para o 

seguimento da implementação das 

alterações

Existe uma abordagem estruturada para a resolução 

de problemas com vista à eliminação da causa raiz. 

Os SNV de todos os níveis hierarquicos contemplam 

tempos reservados para sessões de resolução de 

problemas, sendo que nem sempre estes são 

envolvidos quando necessário, arrastando-se a 

resolução no tempo. 

Ocasionalmente as outras áreas/equipas são 

convidadas a integrar - e participam - no grupo de 

resolução de problemas.

É definido um responsável para o seguimento da 

implementação das alterações, não sendo, no 

entanto, definido qualquer calendarização para a 

realização do acompanhamento

Existe uma abordagem estruturada para a resolução de 

problemas.  Sessões de resolução de problemas são 

efectuadas regularmente, envolvendo os diversos níveis 

hierárquicos sempre que necessário.  

Equipas dispõem de agenda formal e clara para as 

discussões de resolução de problemas.Sempre que se 

verifique a necessidade as outras equipas/áreas são 

convidadas e participam no grupo de resolução de 

problemas.

Resolução de problemas é priorizada com base na facilidade 

de implementação e na dimensão do impacto; é definido, não 

só um responsável para conduzir a resolução dos 

problemas, como também são identificadas as funções dos 

restantes participantes no processo, designadamente a 

quem compete a redacção e o controlo da 

calendarização/tempos/prazos definidos. 

É sistematicamente definido um responsável e um 

calendário para o seguimento da implementação das 

alterações sendo que as equipas acompanham regularmente 

o respectivo progresso. Os resultados são medidos e 

quantificados, sendo celebrado o sucesso

3

Planeamento Diário e 

Gestão da Capacidade

A procura diária não é compreendida, não 

existindo gestão da capacidade diária das 

Equipas/Colaboradores

Muito embora a procura diária seja compreendida, a 

gestão da capacidade das Equipas/Colaboradores 

não é efectuada de forma eficaz

A Procura diária é compreendida, existindo planos para gerir 

diariamente não só a capacidade das Equipas, como 

também o respectivo excesso de capacidade. Existe 

flexibilidade entre e intra equipas para avaliar e equilibrar a 

capacidade disponível de cada uma das Equipas

3

Sistematização da Voz 

do Cliente

Não há análise e seguimento da percepção 

que os Clientes têm do (s) serviço (s) 

oferecido(s) 

Ocasionalmente existe análise e seguimento da 

percepção que os Clientes têm do(s) serviço(s) 

oferecido(s). 

Existe uma monitorização sistemática da percepção que os 

Clientes têm do(s) serviço(s) oferecido(s)
3

Matriz de Competências A matriz de competências não existe
Matriz de Competências existe sendo actualizada 

numa base anual

Matriz de Competências existe sendo sistematicamente 

actualizada
4

Desenvolvimento 

Individual

Não existem planos/programas  de 

desenvolvimento , ou, existindo, não são 

seguidos/cumpridos

Os Planos/Programas de desenvolvimento são 

desenvolvidos e actualizados com uma 

periodicidade adequada, sendo obrigatória a 

participação dos Colaboradores

Programas/Planos de desenvolvimento são 

sistematicamente seguidos, constituindo "documentos vivos" 

que são seguidos e actualizados de uma forma regular, 

sendo estabelecidos períodos de tempo para garantir a 

respectiva participação/envolvimento. 

3

Nível Implementação Global 3,33

Nível de 
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