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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna
para o desenvolvimento de competências para análise e melhoria de processos,
realizada na sede conjunta de unidades de conservação em Palmas-PR, que
compreende as equipes de gestão da Estação Ecológica Mata Preta, Parque
Nacional das Araucárias e Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas. A
intervenção, realizada em três reuniões com a presença da equipe completa de
analistas e terceirizados, utilizou ferramentas de facilitação e gestão de processos,
contribuindo com a melhoria de dois processos de apoio compartilhados pelas três
unidades.

Palavras chaves: facilitação, processos, gestão compartilhada.
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Tema

Uma organização pode ser definida como um grande conjunto de processos
sendo estes responsáveis pela criação de valor dessa mesma organização.
Compreender e atuar sobre a complexa cadeia de processos que compõe uma
organização, o que constitui um grande desafio para as equipes, torna possível
maior eficiência no uso dos recursos e eficácia nos resultados (Cabral, 2012). A
modelagem de processos e as ferramentas de facilitação podem auxiliar as equipes
das organizações a compreender melhor o funcionamento e estruturar formas de
intervenção que possam levar a modificações que contribuam para alcançar as
esperadas eficiência e eficácia.
O presente trabalho descreve uma intervenção feita na sede conjunta de
unidades de conservação em Palmas-PR, utilizando ferramentas de facilitação e de
modelagem de processos estudadas no Ciclo de Formação em Gestão para
Resultados. Procurou-se integrar toda a equipe das unidades e do escritório em três
reuniões, promovendo contato com conteúdo teórico básico e com as ferramentas,
propiciando a prática de aplicá-las em situações reais. A experiência que as equipes
vivenciaram estimulou uma visão mais sistêmica do ICMBio e das unidades de
conservação e disponibilizou técnicas e ferramentas para um futuro aprofundamento
do conhecimento dos processos, possibilitando intervenções futuras melhor
estruturadas.

Figura 1:
Floresta ombrófila mista.
A ESEC Mata Preta possui alguns
dos poucos fragmentos
remanescentes floresta ombrófila
mista do oeste de Santa Catarina.
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1.2.

Unidade de Aplicação

A Estação Ecológica Mata Preta, o Parque Nacional das Araucárias e o Refúgio
de Vida Silvestre dos Campos de Palmas ocupam conjuntamente, desde 2009, uma
sede localizada em Palmas, no sudoeste do Paraná. Localizam-se relativamente
próximas, com uma distância de aproximadamente 70 km entre si, e compartilham
diversos recursos e insumos.
As três unidades de conservação foram criadas entre 2005 e 2006, dentro de
uma iniciativa de conservar os últimos remanescentes de floresta ombrófila mista –
conhecida também como mata de araucárias – e campos, em áreas indicadas como
prioritárias para conservação por estudos realizados no âmbito do Programa
Nacional da Biodiversidade, devido ao alto grau de biodiversidade e endemismo, e
pelo fato de se apresentarem bastante fragmentados e sob ameaça imediata de
destruição (Brasil, 2002). Desde o processo de criação conflituoso, a existência das
UC’s vem enfrentando resistência por parte de proprietários de terras e políticos da
região. A regularização fundiária das unidades foi iniciada apenas recentemente,
com a abertura de processos e a compra de algumas pequenas propriedades; não
deverá haver indenização de terras no Refugio de Vida Silvestre, pois continuarão
sendo ocupadas pelos proprietários. Pelo fato de as terras não estarem no domínio
do ICMBIO, as atividades das unidades são limitadas, havendo diversas restrições
para o desenvolvimento de atividades, recuperação de áreas degradadas e
instalação de estruturas.

Figura 2:
Localização das UC’s.
Localização das UC’s com sede em
Palmas-PR.
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A equipe da sede conjunta conta com cinco analistas ambientais (três deles
designados como

chefes de

unidade de

conservação), dois funcionários

terceirizados e uma estagiária remunerada. As instalações da sede são adequadas
para as atividades desenvolvidas atualmente e há todo o equipamento básico
necessário ao trabalho, incluindo computadores, câmeras, GPS, projetores,
equipamento de som e três veículos com tração nas quatro rodas.
Atualmente, os processos de apoio que são conjuntos das três unidades não são
plenamente reconhecidos pela equipe e não existem procedimentos padronizados; a
falta de reconhecimento dos fluxos internos leva, frequentemente, à duplicidade de
esforços de analistas e funcionários, ao esgotamento de insumos sem a devida
reposição, à falta de clareza em algumas atividades nos trâmites administrativos,
entre outros problemas.

1.3.

Objetivos

A intervenção teve como objetivos:
 Reconhecer, com a equipe de analistas e funcionários da sede conjunta,
alguns dos processos de apoio compartilhados mais importantes para as
unidades de conservação.
 Mapear dois fluxos dos processos de apoio identificados.
 Analisar, propor e implementar melhorias nos fluxos dos processos
escolhidos.
 Desenvolver competências e disponibilizar ferramentas para a equipe
implementar futuramente gestão orientada para resultados.
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Figura 3: Representação esquemática da intervenção planejada.

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA
2.1.

Mobilização

Inicialmente foi necessário mobilizar a equipe para que pudessem vislumbrar as
possibilidades do uso de ferramentas de gestão na melhoria da rotina do trabalho na
sede conjunta. Foram feitos contatos com os analistas ambientais e funcionários
terceirizados, através de conversas individualizadas, explicando os objetivos, a
metodologia, verificando a disponibilidade de tempo para dedicação às atividades e
propondo um cronograma. Desde o inicio todos foram bastante receptivos e, com a
aceitação, foi possível acertar um cronograma de reuniões que possibilitou a
participação de toda a equipe com pouco impacto no andamento normal do trabalho
das unidades. Ficaram acertadas três reuniões de quatro horas: duas em dezembro
de 2012, nos dias 11 e 17, e a última no dia 5 de fevereiro de 2013. O tempo acabou
sendo restritivo para aprofundamento das discussões, mas foi dimensionado dentro
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das disponibilidades e do prazo para desenvolvimento do projeto aplicativo.

Data

Atividades
Apresentação de referencial teórico;

11/12/2012

Identificação de processos de apoio
compartilhados;
Priorização de dois processos.

17/12/2012
05/02/2013

Mapeamento dos processos de apoio
escolhidos.
Preenchimento da “Matriz SIPOC”;
Proposição de ajustes e melhorias nos
fluxos dos processos;

Figura 4:
Cronograma de reuniões.

2.2.

Elaboração de planos de ação para
implementação de melhorias.

Primeira reunião

Em 11/12/2012 foi realizada a primeira reunião, com a presença de toda a equipe.
Foram apresentados o objetivo do trabalho e o referencial teórico com os seguintes
conteúdos: princípios, fundamentos e modelo de excelência em gestão pública,
gestão orientada para resultados, ciclo PDCA, processos, modelos de organização,
modelagem de processos, fluxogramas e padronização (Brasil, 2009; Cabral, 2012;
GESPÚBLICA, 2009; Martins, 2010).
Foi adotado como método de descrição e mapeamento de processos o chamado
“Efeito Chuveiro” (Cabral, 2012), para que, a partir de reuniões fossem identificados
e modelados os processos de apoio compartilhados pelas unidades na sede.
Processos de apoio foram entendidos como aqueles que apoiam ou suportam os
processos principais da organização (Fundação Nacional da Qualidade, 2008). Seria
desejável que o desenvolvimento do trabalho se desse identificando inicialmente a
cadeia de valor, mas essa etapa do processo ficou inviabilizada pelo pouco tempo
disponível da equipe e pela sua pouca maturidade – as reuniões para
desenvolvimento deste trabalho foram as primeiras ocorridas na sede com a equipe
completa.
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Para a identificação inicial dos processos compartilhados foi utilizada a técnica de
Brainstorming, com a pergunta orientadora: “Que processos de apoio são
compartilhados pelas três unidades de conservação?”. A atividade durou cerca de
uma hora e foram identificados oito processos de apoio compartilhados pelas
unidades de conservação na sede conjunta:
 Fluxo de documentos;
 Gestão de transportes;
 Gerenciamento de insumos;
 Recepção ao público;
 Gestão de patrimônio;
 Controle de materiais restritos;
 Manutenção do escritório;
 Comunicação.

Para a seleção dos dois processos que seriam mapeados entre os oito
identificados, optamos pela ferramenta “Matriz de preferência” (Cabral, 2012). Cada
um dos processos foi identificado com um número e foi confrontado com cada um
dos outros processos, tendo como pergunta orientadora: “Qual processo de apoio
compartilhado pelas três unidades de conservação impacta mais as atividades de
rotina do escritório?”. Os critérios para priorização foram definidos pela equipe:

1. Necessidade do processo nas atividades de rotina;
2. Frequência de uso;
3. Facilidade para implementação de melhorias.
Dentre os processos, “Fluxo de documentos” e “Gestão de transportes” se
destacaram pela frequência com que foram priorizados em comparação com os
outros. O processo “Gestão de transportes”, apesar de ser um dos mais importantes
para a sede conjunta, é compartilhado apenas parcialmente, possuindo tarefas que
são de responsabilidade de cada gestor de unidade e, por esse motivo, a equipe não
considerou oportuno tratar do processo durante as reuniões deste projeto aplicativo.
Porém, a importância da “Gestão de transportes” ficou clara para todos e deverá ser
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discutida futuramente. Assim, decidiu-se selecionar o terceiro processo mais
frequente, que foi “Atendimento ao público”. Os registros da aplicação da ferramenta
“Matriz de preferência” encontram-se no anexo 1.

Figura 5:
Reunião da equipe.
Reunião para identificação e
priorização dos processos
compartilhados.

2.3.

Segunda reunião

A reunião de 17/12/2012, que contou com a presença da equipe completa, teve
como objetivo fazer o mapeamento dos processos selecionados na reunião anterior.
Antes de iniciar o mapeamento, foram relembradas as etapas anteriores do trabalho
e os fundamentos para uso de fluxogramas. Foram feitas algumas experiências com
programas de elaboração de fluxogramas, como BizAgi e Flowchart, mas decidiu-se
utilizar as ferramentas do programa Powerpoint por ser conhecido por todos e
atender às necessidades do trabalho, com qualidade gráfica satisfatória.
A dinâmica do trabalho foi organizada com um moderador, que preenchia o
fluxograma e estimulava a equipe a mapear cada etapa dos processos em foco –
essa dinâmica foi facilitada pelo tamanho do grupo, com apenas sete pessoas. A
equipe foi orientada para pensar nos processos como acontecem atualmente e
informados que, na próxima reunião, seriam propostas melhorias após a análise dos
fluxos. No início, o processo “Atendimento ao público” foi considerado o menos
complexo, mas houve alguma dificuldade no uso das convenções dos fluxogramas,
que foi desaparecendo durante a atividade prática. Houveram algumas discussões
sobre como seriam descritos os procedimentos como acontecem atualmente e a
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equipe sempre conseguiu chegar a consensos – surgia frequentemente o “reflexo”
de indicar melhorias no fluxo dos processos já nesta fase de descrição, que eram
anotadas para discussão na fase posterior do trabalho. O mapeamento do processo
“Fluxo de documentos” foi um pouco mais trabalhoso, pois muitos procedimentos
eram executados de forma ligeiramente diferente para cada unidade pelo mesmo
funcionário. A equipe chegou a um consenso para a elaboração do fluxograma,
considerando as etapas básicas; neste momento já surgiram propostas de melhoria
que foram anotadas para discussão na etapa posterior.
Com os dois processos mapeados, a equipe se comprometeu em estudar os
fluxogramas para proposição de melhorias, até a próxima reunião – os fluxogramas
foram enviados a todos por e-mail para que pudessem analisá-los. A ferramenta
“Matriz SIPOC”, em versão simplificada, ficou de ser preenchida na próxima reunião,
juntamente com a análise das melhorias e a elaboração dos planos de ação quando
pertinentes. Os fluxogramas dos processos mapeados nesta fase encontram-se nos
anexos 2 e 3.

2.4.

Terceira reunião

Devido ao período das festas de fim de ano e das férias regulamentares de
vários analistas, houve um hiato de mais de um mês entre a segunda e a terceira
reuniões. Esse tempo decorrido poderia ter causado na equipe um desligamento em
relação às propostas do projeto aplicativo, o que não aconteceu. A terceira e última
reunião ocorreu no dia 05/02/2013, com a equipe completa e disposta a cumprir as
tarefas planejadas de preenchimento da “Matriz SIPOC”, proposição de ajustes e
melhorias nos fluxos dos processos trabalhados e elaboração de planos de ação
para implementação de melhorias. Nessa reunião contamos com a participação de
dois estagiários do Curso Técnico de Meio Ambiente do CEEP Assis Brasil, de
Clevelândia-PR.
A reunião foi iniciada com a leitura conjunta do texto “Fábula dos Porcos
Assados” (Autor desconhecido), para favorecer a concentração que seria necessária
para os trabalhos na reunião. O texto levou a equipe a uma reflexão sobre a
necessária quebra de paradigmas e a necessidade de remodelagem de alguns
processos nas organizações (ENAP, 2006).
Em seguida, a “matriz SIPOC” foi preenchida para complementar o conhecimento
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e o mapeamento dos processos. Definindo-se quem são os clientes, os produtos, os
fornecedores e os insumos, pôde-se visualizar melhor o processo para propor
melhorias com foco nos resultados esperados e nas necessidades dos clientes. A
equipe teve dificuldades em reconhecer inicialmente os produtos e clientes dos
processos – foi necessário buscar as definições de cada critério. Após análise e
discussão sobre o fluxograma e melhor entendimento dos critérios de classificação,
que foram lidos e relidos sempre que surgiam dúvidas durante as discussões
(utilizando texto de Cabral, 2012), a equipe conseguiu identificar cada um dos
componentes dos dois processos. Adotamos a versão mais simplificada da “Matriz
SIPOC”, pois a maturidade e o tempo disponível da equipe não permitiu um
aprofundamento na descrição dos componentes da matriz completa, como
requisitos, ambiente e documentos; a equipe concluiu, porém, que era necessário
estabelecer indicadores de desempenho para os processos. A discussão e escolha
de indicadores levou em conta as características de ser simples, cobrir os
resultados, ser de fácil obtenção de dados, gerados na rotina do trabalho, e referir-se
as necessidades do cliente (ENAP, 2006). Foram escolhidos dois indicadores para
cada processo: “pesquisa de satisfação no atendimento” e “número de retornos para
primeiro atendimento” para o processo “Atendimento ao público”; “tempo de
permanência na caixa de entrada do SGDOC” e “tempo de resposta nos processos”
para o processo “Fluxo de documentos na área de atendimento”. Os indicadores
deverão ser testados quanto à capacidade de gerar informações úteis para avaliar o
desempenho. As “Matrizes SIPOC” simplificadas, com os indicadores, encontram-se
nos anexos 4 e 5.
Com a “Matriz SIPOC” preenchida e com as reflexões feitas sobre os processos,
passamos a analisar os fluxogramas e as sugestões de melhorias propostas pelos
membros da equipe – as sugestões foram trazidas da análise individual dos
fluxogramas e das anotações feitas durante o mapeamento dos fluxos. As sugestões
eram analisadas uma a uma e aceitas, melhoradas ou rejeitadas por consenso da
equipe.
No processo “Atendimento ao público”, a etapa de agendamento foi melhorada e
foi criada uma etapa para avaliação do atendimento por parte do cliente, para
atender a um dos dois indicadores desse processo. Foi criado, também, o registro de
todos os atendimentos feitos na sede, recolhendo dados básicos do cliente/usuário.
O nome do processo “Fluxo de documentos” foi modificado para “Fluxo de
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documentos no setor de atendimento”, que o descreve com mais precisão. O
fluxograma desse processo foi alterado, com mudanças na descrição de algumas
tarefas, para melhor entendimento, e com inclusão de tarefas novas. As principais
tarefas novas se referiam ao cadastro no sistema corporativo “SGDOC” de
documentos externos recebidos e ao arquivamento físico de documentos nas
unidades, que somente era feito na ESEC Mata Preta. Houve discussão sobre a
pertinência de possuir esse modelo de arquivamento, tendo em vista as facilidades
tecnológicas existentes para manter arquivos digitais. Porém, resolveu-se pela
adoção de arquivos físicos pela garantia de permanência, localização e acesso aos
documentos (ocasionalmente há dificuldades para acessar a rede Internet).
Uma vez que foram decididas melhorias nos dois processos, alterando e criando
procedimentos, foi utilizada outra ferramenta de gestão, o “3Q1POC”, para
elaboração dos planos de ação. Foram elaborados cinco planos de ação:
implementar registro de atendimento, implementar avaliação do atendimento ao
público, implementar caixa “atendimento em espera”, implementar arquivamento de
documentos físicos nas UC’s e organizar recebimento e envio de documentos no
“SGDOC”. Nos planos de ação ficaram estabelecidos os responsáveis pela
execução das ações, os técnicos que auxiliarão nas tarefas e os prazos de execução
em comum acordo na equipe. Ao final da reunião foi perceptível a expectativa
positiva da equipe quanto às inovações que seriam implantadas. Os fluxogramas
revisados encontram-se nos anexos 6 e 7; os planos de ação podem ser vistos no
anexo 8.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
A intervenção baseou-se na abordagem da Gestão para Resultados em Unidades
de Conservação, que tem sido desenvolvida pela NEXUCS em UC’s do ICMBio, com
a aplicação de métodos e ferramentas de qualidade para incrementar os resultados
visando melhoria dos processos e produtos, com foco no cliente (NEXUCS, 2012).
As ferramentas utilizadas foram experimentadas durante o Ciclo de Formação em
Gestão para Resultados (Cabral, 2012):
 Brainstorming: geração de ideias em grupo, envolvendo a participação
espontânea dos participantes, gerou comprometimento e responsabilidade
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compartilhada;
 Matriz de preferência: tabela que permitiu elencar as opções disponíveis e
priorizá-las a partir de critérios estabelecidos, confrontando cada opção;
 Mapeamento de processos por fluxogramas: análise e representação gráfica
dos processos, utilizando símbolos e convenções, que permitiram vislumbrar
todas as etapas do processo para modelagem;
 Matriz SIPOC: sigla das palavras inglesas: supliers, input, process, output e
client, permitiu localizar todos os envolvidos no processo, os produtos, os
requisitos, os insumos e os fornecedores, para orientar a modelagem com
foco nos resultados e clientes;
 3Q1POC (Plano de ação): ferramenta utilizada para planejar e acompanhar a
implementação das melhorias ou ações, estabelecendo responsáveis e
prazos.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS
Um dos primeiros resultados alcançados, que talvez possa ser considerado como
um “efeito emergente”, foi o fato de o projeto aplicativo ter propiciado a reunião de
todos os analistas ambientais e funcionários terceirizados para discutir as atividades
da sede conjunta e pensar em soluções conjuntas para melhoria. Apesar das três
unidades de conservação ocuparem o mesmo espaço e compartilharem processos,
ainda trabalham de forma independente, sem nunca terem se reunido formalmente
até então. O ânimo sentido no fim das reuniões para discutir alguns processos
compartilhados faz supor que houve um estímulo para que a equipe passe a praticar
a tomada conjunta de decisões mais frequentemente.
A proposta de apresentar, discutir e aplicar ferramentas de gestão com a equipe
foi plenamente alcançada. O projeto aplicativo propiciou atividades práticas em que
todos os analistas e funcionários conheceram e utilizaram ferramentas de gestão.
Conteúdos sobre gestão pública e gestão orientada para resultados também foram
estudados e discutidos - mesmo que com pouco tempo disponível – e ficaram como
referência para o trabalho na sede. Foram momentos de aprendizado que
possibilitaram desenvolver algumas competências e conhecer algumas ferramentas
para a equipe utilizar futuramente se decidir se aprofundar na implantação de uma
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gestão orientada para resultados.
Ao final do projeto aplicativo, foram mapeados e melhorados dois processos de
apoio compartilhados na sede conjunta: “Atendimento ao público” e “Fluxo de
documentos no setor de atendimento”. Se por um lado são processos considerados
pela equipe como não muito complexos, por outro são importantes para as
atividades diárias e para a imagem das unidades de conservação na região e
institucionalmente. A organização e melhoria desses processos foram feitas com
foco nos resultados e nos clientes, o que marcou uma mudança de paradigma na
gestão da sede, que vinha organizando as tarefas internas com pouca reflexão. Isso
ficou demonstrado com a preocupação em estabelecer indicadores de desempenho
para os processos, que partiu da própria equipe.
Alguns procedimentos foram planejados durante o trabalho e adotados pela sede
conjunta: pesquisa de satisfação do cliente, caixa “atendimento em espera”, registro
de atendimentos e arquivamento de documentos físicos. Com isso, foram criados
três novos impressos para atender a esses procedimentos (anexos 9, 10 e 11), que
não existiam e foram considerados boas ideias pela equipe, que investiu tempo para
implantá-los. Os fluxogramas também foram adotados como referência para as
atividades de rotina e estão afixados no mural da recepção. A expectativa da equipe
é que esses novos procedimentos possam contribuir com o aprimoramento do
trabalho.
Apesar do comprometimento com o projeto aplicativo, fatores como tempo e
maturidade da equipe não possibilitaram realizar todo o planejado. Não foi possível
discutir a cadeia de valor para os processos estudados e nem se aprofundar mais na
descrição dos processos. O ideal seria que tivéssemos identificado os requisitos de
cada processo. Também não foi possível discutir a padronização dos procedimentos
novos, com a possível elaboração de manuais ou orientações operacionais. A
limitação de tempo impediu que a equipe se demorasse nos trabalhos, pois não
havia possibilidade de mudar as datas ou ampliar o número de reuniões. O período
de execução do projeto não foi o ideal, com festas de fim de ano e férias de analistas
e funcionários previstas. Foram necessárias intervenções do facilitador em diversas
ocasiões para que os trabalhos pudessem ser concluídos no tempo planejado.
A implementação dos novos procedimentos já foi concluída e estão na fase de
adaptação e ajustes. Por esse motivo, e por não existirem referências de
desempenho anteriores, nem adoção de Benchmarks, não foi possível fazer a
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avaliação do impacto das melhorias na rotina e no desempenho, o que deverá
ocorrer nos próximos meses.

5. CONCLUSÕES
Apesar de fazer parte de um projeto aplicativo para conclusão do Ciclo de
Formação em Gestão para Resultados, a intervenção foi uma experiência importante
para a equipe da Sede Conjunta de Unidades de Conservação de Palmas-PR, pois
trouxe uma oportunidade de capacitação unida à discussão pertinente de gestão
conjunta dos recursos disponíveis. Os temas discutidos nas reuniões também vieram
contribuir com um tema institucional mais abrangente no ICMBio, que é a Gestão
para Resultados – guardadas as proporções, acabou por inserir um pouco mais a
equipe nesse contexto.
A organização interna da sede deverá manter as melhorias e procedimentos
implementados durante a execução do projeto aplicativo, pois foram adotados como
decisões coletivas. Estas, porém, ainda deverão receber alguns ajustes, pois o
tempo do projeto não permitiu um aprofundamento maior. Ampliar esse trabalho,
mapeando e melhorando processos de apoio compartilhados, dependerá ainda de
mais provocações, visto que predomina na equipe a percepção de estar imersa em
trabalhos emergenciais e rotinas trabalhosas e extensas, que não permitem reservar
tempo para planejamento de práticas de gestão mais estruturadas. Ainda não existe
consenso sobre integrar a gestão.
Quanto à minha experiência como facilitador, apesar de estar entre meus colegas
de trabalho diário, pude perceber a dimensão do papel de orientador de discussões
e de selecionador de ferramentas para auxiliar equipes: não é tarefa fácil. Muitas
vezes fazemos escolhas erradas, que devem ser logo corrigidas; a administração do
tempo também é crucial para alcançar os objetivos e não frustrar as expectativas da
equipe. Por outro lado, percebi a importância de dividir a responsabilidade do
trabalho com a equipe e que, tão importante quanto conseguir concluir o trabalho
proposto, é imprescindível que, como facilitador, propicie à equipe a oportunidade de
protagonizar a reflexão e a busca de soluções.
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ANEXO 1 – Matriz de referência

MATRIZ DE PREFERÊNCIA
Pergunta orientadora:
Qual processo de apoio compartilhado pelas três unidades de conservação impacta
mais as atividades de rotina do escritório?

Critérios para priorização:
1. Necessidade do processo nas atividades de rotina;
2. Frequência de uso;
3. Facilidade de implementação de melhorias.

Alternativas Processo
1
2
3
4
5
6
7
8

Alternativas
Frequência
Priorização

Fluxo de documentos

1
1
1
1
1
1
1

Gestão de transportes
Gerencia de insumos
Recepção ao publico
Gestão de patrimônio
Controle de materiais restritos
Manutenção do escritório
Comunicação

2
2
2
2
2
2

4
3
3
3
8

4
4
4
4

5
7
8

7
8

8

1
7

2
6

3
3

4
5

5
1

6
0

7
2

8
4

1ª

2ª

5ª

3ª

7ª

8ª

6ª

4ª
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ANEXO 2 – Fluxograma inicial “Atendimento ao público”
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ANEXO 3 – Fluxograma inicial “Fluxo de documentos”
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ANEXO 4 – Matriz SIPOC “Atendimento ao público”
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ANEXO 5 – Matriz SIPOC “Fluxo de documentos no setor de atendimento”
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ANEXO 6 – Fluxograma com melhorias “Atendimento ao público”
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ANEXO 7 – Fluxograma com melhorias “Fluxo de documentos no setor de atendimento”
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ANEXO 8 – Planos de ação
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ANEXO 9 – Formulário de avaliação do atendimento

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO







Bom

Regular

Ruim

Atendimento e cortesia
Tempo de espera
Esclarecimento
Escreva aqui suas sugestões, críticas ou elogios:
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ANEXO 10 – Formulário de agendamento de atendimento

AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO
Nome:____________________________________________________________________
CPF/RG: ______________________ Instituição:__________________________________
Endereço:_________________________________________________________________
Telefones:_____________________________ email:______________________________
Assunto:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

UC:

ESEC Mata Preta PARNA das Araucárias RVS dos Campos de Palmas

Agendado para dia: ____/____/____Horário: _________________
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ANEXO 11 – Formulário de registro de atendimentos
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

RVS dos Campos de Palmas
Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

RVS dos Campos de Palmas
Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

RVS dos Campos de Palmas
Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

RVS dos Campos de Palmas
Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

RVS dos Campos de Palmas
Presencial

Telefone

Nome:_________________________________________________________ CPF/RG: __________________
Instituição:__________________________________Tel.:__________________email:__________________
Assunto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
UC:

ESEC Mata Preta

PARNA das Araucárias

RVS dos Campos de Palmas

