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RESUMO 

 

A alta competitividade, a globalização e a necessidade de maior eficiência nas ações e nos 

resultados das empresas do setor privado fazem com que cada vez mais os gestores priorizem 

a utilização de novos conceitos gerenciais a fim de atender as crescentes demandas da 

sociedade, e seus objetivos organizacionais. Neste sentido, uma das ferramentas que vem 

despertando grande interesse das organizações é a Gestão de Processos, a qual permite uma 

maior compreensão de como os serviços são gerados e ofertados a população, proporcionando 

a resolução de eventuais problemas e ineficiências operacionais. O presente estudo tem por 

objetivo identificar de que forma a Gestão de Processos pode contribuir para o 

aperfeiçoamento das atividades que são executadas no âmbito da Clínica Médica “X”, a partir 

do detalhamento de seus pontos críticos e a proposição de ações de melhorias. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e exploratória em 

relação aos objetivos, utilizando o método de estudo de caso. A escolha da empresa deu-se 

pela importância que a mesma tem na prestação de serviços a saúde na cidade de Santa 

Maria/RS. Para a operacionalização do estudo, foi realizado um mapeamento das rotinas, 

através de ferramentas gerenciais, como a 5W1H utilizado para a observação “in loco” e os 

fluxogramas utilizados para a sua representação gráfica. Destaca-se dentre os principais 

resultados deste estudo: a racionalização do processo de atendimento e do fluxo das 

informações, sua padronização e automação, com maior eficiência, definição de prioridades e 

redução do tempo de consulta. 

Palavras- chave: gestão de processos; rotinas; mapeamento; processos; fluxogramas. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The high competitiveness, the globalization of the market and the need for greater efficiency 

in the actions and results of private sector companies mean that managers are increasingly 

prioritizing the use of new managerial concepts in order to meet the growing demands of 

society, consequently , achieved its goals. In this sense, one of the tools that has aroused great 

interest in organizations is Process Management, which allows a greater understanding of how 

services and products are created, providing problem solving and operational inefficiencies. In 

this context, the present work aims to identify how the Process Management can contribute to 

the improvement of the administrative activities that are performed within the scope of the 

“X”  Medical Clinic, from the detailing of critical points and the standardization of the tasks. 

For that, an applied research was carried out, with a qualitative and exploratory approach in 

relation to the objectives, using the case study method. Data collection occurred from April 

2018 to July 2018 and the company's choice was due to the importance that the company has 

in providing Health Services in the city of Santa Maria / RS and other cities in the Central 

region. For the operationalization of the study, a mapping of the work routines was 

performed, through management tools, such as the 5W1H used for on-site observation and the 

flowcharts used for its graphic representation. The development of this work has brought 

many contributions, both for the academic environment, with reflections and suggestions for 

future work, and for the “X” Medical Clinic, as it provided actions for improvements in the 

execution of its processes, through proper rationalization and standardization of activities.  

Keywords: process management; routines; Mapping; Process; Flowcharts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Novos conceitos gerenciais estão sendo aplicados na estrutura organizacional das 

empresas por seus gestores, a fim de contribuir de forma significativa para a melhoria de seus 

resultados operacionais. Neste ponto, as rotinas administrativas caracterizadas por demandas, 

processos, normas, sistemas de apoio, fluxo de informações e indivíduos, tem sido objetos de 

análise e estudo. Desse modo, o presente estudo desenvolve conceitos relevantes à 

compreensão da gestão de processos dentro das organizações privadas, apontando de que 

maneira suas premissas podem contribuir para a racionalização e padronização dos processos, 

a efetividade das ações, a melhoria na qualidade dos serviços prestados e a otimização dos 

resultados.  

Na concepção de Oliveira (2014) os processos administrativos são baseados na 

estrutura organizacional e interligam as organizações com seus clientes, o que deve atender 

em um caminho de mão dupla, em que as necessidades são estabelecidas pelos clientes e 

transferidas para a o ambiente interno das empresas, a qual consolida os procedimentos 

adequados para o seu atendimento efetivo.  

Neste sentido, o maior desafio do administrador não é de ordem econômica ou social, 

mas gerencial, quanto mais escassos são os recursos e maiores são as demandas, maior deverá 

ser a capacidade de gestão. Torna-se necessário administrar os processos, para que estes sejam 

capazes de atender a demandas populacionais (KANAANE, FIEL FILHO, FERREIRA, 

2010). Nesta acepção, a abordagem direcionada para a gestão de processos permite que as 

organizações sistematizem as atividades, otimizem os recursos e alavanquem seus esforços de 

trabalho, à medida que facilitam a compreensão de suas deficiências e/ou ineficiências na 

prestação de serviços, alinhando o a competitividade do mercado globalizado, as reais 

necessidades e exigências dos consumidores. 

A gestão de processo, segundo Oliveira (2007), pode ser definida como um conjunto 

estruturado e intuitivo das funções de planejamento, organização, direção e avaliação das 

atividades seqüenciais, com a finalidade de atender as demandas dos clientes externos e 

internos das organizações.  

Nesta mesma linha, para Sordi (2012), na gestão por processos há diversos momentos 

em que é necessário conhecer a unidade organizacional que se está envolvido, a fim de 

auxiliar na busca por soluções. Surge neste sentido, a necessidade de mapear processos, a fim 

de permitir aos gestores detalhar como se desenvolve o atendimento as demandas 
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organizacionais, conhecer os problemas operacionais e contribuir principalmente, para a 

tomada de decisão com base na gestão da informação. 

Ao mapear um processo é possível racionalizá-ló com a eliminação do desperdício e 

fornecer uma linguagem padronizada para o desenvolvimento das atividades, possibilitando as 

tomadas de decisão, a partir de uma base confiável de dados (KANAANE, FIEL FILHO, 

FERREIRA, 2010). Depreende-se que a partir das premissas apresentadas sobre gestão de 

processos, uma das características mais relevantes as empresas privadas para que atendam as 

demandas econômicas é a sua capacidade de criar um ordenamento sistematizado de 

atividades, onde o trabalho é executado através da sincronização de processos, permitindo 

racionalizar as rotinas e efetivar as ações. Estas questões são balizadoras e fonte de motivação 

do presente estudo. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Conceitualmente, o tema em discussão é bastante amplo se forem considerados todos 

os aspectos relacionados à gestão de processos, portanto, levando-se em consideração os 

pressupostos apresentados e atendendo aos objetivos do presente trabalho, verificou-se a 

necessidade de realizar um estudo que tem como objeto de investigação os processos 

administrativos executados no âmbito Clínica Médica “X”, com foco nas rotinas de trabalho e 

na gestão da informação, visando à padronização dos serviços prestados e a proposição de 

ações de melhorias. Neste sentido, o trabalho foi viabilizado através dos mapeamentos de 

processos, com a descrição dos atuais cenários de trabalho por meio da ferramenta gerencial 

5W1H, e tem os fluxogramas como sua ferramenta técnica para representação destes 

processos. 

Especificamente, a primeira etapa deste estudo baseou-se no mapeamento dos 

processos administrativos da Clínica, com a observação direta de como está estruturado as 

atividades e as rotinas de trabalho. Carreira (2010) aponta que quanto mais racionais, lógicas, 

estruturadas e inter-relacionadas são as rotinas de trabalho e mais tecnologia de ponta a elas 

são incorporadas, menos dependente da sua estrutura organizacional elas serão. 

De acordo com Starec (2012) a produção da informação operacionaliza-se por meio de 

práticas bem definidas e com um processo de transformação orientado por uma racionalidade 
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técnica que lhe é específica, é representado por atividades relacionadas à̀ reunião, seleção, 

codificação, redução, classificação e armazenamento de informação.  

Neste sentido, a gestão da informação tornou-se o diferencial competitivo das 

organizações auxiliando na realização das tarefas do dia a dia. Seu sucesso não depende 

somente das informações disponíveis, mas sim de saber coletar, organizar, analisar e 

implementar as mudanças com base nas informações que serão utilizadas para a melhoria 

contínua de suas atividades, canalizando o acesso ao conhecimento, à tomada de decisão e à 

execução de ações (DANTAS, 2014). 

A relevância apresentada por estes conceitos gerenciais de processo e informação na 

estrutura organizacional privada são os motivadores da escolha por está temática e 

facilitadores da solução do problema de pesquisa.   

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Atenta-se que os principais problemas enfrentados pelas organizações sejam elas 

públicas ou privadas referem-se às questões de ordem operacional, como: estruturas limitadas, 

alta rotatividade, falta de recursos, planejamentos ineficientes. Muitas vezes, os gestores, que 

trabalham no nível operacional, ressentem-se do excesso de leis, de normas e de sistemas 

informatizados inflexíveis, usando em muitas vezes, esses posicionamentos como justificativa 

para demoras ou atrasos no atendimento a seus serviços (MALMEGRIN, 2010). Nesta linha, 

o primeiro passo fundamental a ser dado pelos gestores é identificar as atividades principais, 

riscos e exposições em cada componente operacional da organização e definir os objetivos de 

melhoras relacionados a essas atividades (LUNKES, 2010). 

Ainda de acordo com Malmegrin (2010) gerenciar a prestação de serviços, no nível 

operacional, significa resolver problemas que inviabilizam a prestação de serviços, 

implementando a solução mais adequada ao contexto das ações, por meio da gestão de 

processos. Neste sentido, a Clinica Médica “X” tem procurado a partir da identificação das 

possibilidades de melhorias em seus processos administrativos, analisar cada uma das 

variáveis operacionais que compõem sua prestação de serviço na área da saúde e ver como 

estas se comportam em relação aos seus usuários durante o atendimento as suas necessidades.  

Deste modo, para atender as demandas administrativas da Clínica no que tange o 

atendimento à população classes sociais "C e D", tanto de Santa Maria/RS, quanto das cidades 
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da Região Central, a clínica conta com uma estrutura funcional composta por profissionais 

das mais diversas áreas da saúde e suas especificidades para seus atendimentos, como: 

médicos, nutricionistas, psicólogos e odontólogos, assim como profissionais na área 

administrativa como diretores, gerentes, coordenadores e funcionários, os quais trabalham em 

conjunto, desempenhando atividades que são interligadas e que, no entanto, correspondem a 

processos administrativos distintos onde eventualmente, podem funcionar de forma integrada 

a fim de atingir aos objetivos organizacionais e comuns. 

Apesar disto, alguns problemas operacionais acabam interferindo na qualidade dos 

serviços prestados pela Clínica, como: a rotatividade de funcionários, o que acarreta a 

descontinuidade de certos serviços da Clínica e a falta de um fluxo correto de informações aos 

usuários, que tem tornado alguns processos administrativos ineficientes. Contudo, uma gestão 

focada em processos pode evitar problemas operacionais, ou inferir como estes podem ser 

solucionados à medida que há ferramentas gerenciais que possibilitam a compreensão e a 

identificação dos pontos críticos de cada processo, contribuindo com a eficiência operacional 

da empresa.  

Sendo assim, o presente estudo se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: 

Como a gestão dos processos administrativos pode contribuir para o aperfeiçoamento 

das atividades que são executadas Clínica Médica “X”?  

Neste estudo, será utilizado o termo “Clínica X” para preservar seus dados, conforme 

solicitado pela empresa. 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 Tomando como base a contextualização do problema de pesquisa, será apresentado a 

seguir, o objetivo geral que define o propósito do estudo, e os objetivos específicos que os 

operacionalizam.  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo principal investigar a execução dos processos 

administrativos realizados no âmbito da Clínica Médica “X”, visando à proposição de ações 

de melhorias a partir da padronização das rotinas de trabalho. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Fazer uma análise preliminar da unidade de trabalho, mapeando os processos; 

 Conhecer os tipos de documentos legais e necessários para estes procedimentos;  

 Determinar o fluxo das informações e a distribuição das tarefas de cada processo de 

trabalho; 

 Propor à elaboração manual de rotinas como instrumento de apoio e continuidade ao 

desenvolvimento dos processos administrativos. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 As premissas apresentadas sobre gestão de processos impõem aos gestores uma 

mudança significativa de paradigma em sua forma de gerir as organizações, afastando-se de 

práticas essencialmente, burocráticas e formalistas, para uma atuação baseada na prestação de 

serviço com maior flexibilidade e eficiência. Isto exige iniciativa e qualificação de seus 

agentes, capacidade técnica e compromisso com o bem estar de seus clientes.  

 Neste contexto, Clínicas Médicas em virtude da essência de sua natureza e a forma 

como prestam seus serviços, se apresentam como organizações complexas, no tocante à 

gestão de processos e informação, e que necessitam de um gerenciamento que possa 

proporcionar eficiência à realização de seus serviços, atendendo aos anseios e as exigências 

da sociedade por uma prestação de serviço de qualidade. Desse modo, o presente estudo 

justifica-se por identificar a necessidade que a Clínica tem de melhorar o desempenho de 

certas atividades principalmente, as relativas às questões operacionais, a fim efetivar suas 

ações. 

 As estas justificativas somam-se as questões relativas à: oportunidade em virtude da 

relevância estratégica que a Clínica tem para a cidade, atendendo a tanto a população local, 

como as pessoas que se deslocam de outras cidades da região a procura de tratamento e 

realização de exames. A viabilidade, tendo em vista este estudo ser um agente integrador, 

capaz de envolver a partição e o comprometimento de todos os atores interessados nas 
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mudanças e no aperfeiçoamento da gestão Clínica, e a importância de se conhecer e empregar 

a pesquisa nesta área, tendo em vista se ter pouco relato na literatura sobre o aperfeiçoamento 

de processos em Clínicas Médicas no Brasil, principalmente, em um setor bastante específico 

como foi o alvo deste trabalho. 

 E por fim, este estudo justifica-se por propor uma reflexão sobre a potencial 

contribuição que a gestão de processos oferece ao aperfeiçoamento das atividades e rotinas de 

trabalho dentro das organizações modernas, no caso específico deste trabalhoa Clínica Médica 

“X”. 

 

 

1.5 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 O presente estudo teve como objetivo principal, mapear a execução dos processos 

administrativos realizados no âmbito da Clínica “X”, visando à proposição de ações de 

melhorias a partir da padronização das rotinas de trabalho. A fim de atender a este objetivo foi 

realizada uma pesquisa de natureza aplicada com intuito de gerar conhecimentos para 

utilização prática e à solução de problemas específicos dentro da gestão de processos 

administrativos da empresa, com abordagem metodológica qualitativa, bem como exploratória 

em relação aos objetivos. Matias-Pereira (2012) salienta que o método de pesquisa, num 

sentido amplo, pode ser entendido como a forma escolhida pelo pesquisador para verificar a 

veracidade dos fatos e explicar de maneira consistente os fenômenos examinados. 

 Para proporcionar maior familiaridade com o problema, torná-los mais explícitos e 

construir hipóteses em um primeiro estágio a pesquisa envolveu os procedimentos técnicos de 

pesquisa bibliográfica e documental como fontes secundárias de conhecimento. E em um 

segundo momento, o estudo de caso exploratório como delineamento da pesquisa. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo está estruturado em seis capítulos, a fim de facilitar a compreensão, 

a clareza da argumentação e a exposição de seus resultados. O primeiro capítulo apresenta 

algumas considerações iniciais, o tema de pesquisa, o problema de pesquisa, os objetivos do 

trabalho, suas justificativas e a metodologia aplicada. O segundo capítulo apresenta o 

referencial teórico explicando e consolidando os temas abrangidos na construção do presente 

trabalho. O terceiro capítulo traz o método de pesquisa demonstrando os procedimentos 

utilizados na elaboração do trabalho. O quarto capítulo aborda os resultados encontrados 

durante a aplicação da pesquisa. O quinto capítulo apresenta as discussões finais 

correspondentes aos objetivos propostos no presente trabalho, para a solução do problema de 

pesquisa. Por fim, o sexto capítulo apresenta as referências bibliográficas pesquisadas durante 

o estudo. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

O foco do presente capítulo reside na conceituação teórica dos temas centrais 

abordados no desenvolvimento desse estudo, os quais servem de alicerce na sua construção. 

Para isto, realizou-se um resgate bibliográfico em livros, artigos, revistas, periódicos e sites 

/sobre os assuntos pertinentes a este estudo. Abordando e conceituando os seguintes tópicos: 

gestão, gestão de processos, mapeamento de processos, fluxogramas, manual de rotinas, 

racionalização, padronização, eficiência, efetividade e a gestão da informação. 

 

 

2.1 GESTÃO  

 

 

Importante que se destaque em um primeiro momento que o significado do termo 

“gestão”, o qual de acordo com Oliveira (2014) pode ser considerado um processo estruturado 

de planejamento, organização, orientação, execução, avaliação e aprimoramento das 

atividades empresariais no direcionamento para atender às necessidades e expectativas dos 

cidadãos da comunidade, visando ao bem comum. 

Nesta linha segundo Santos (2010, p. 15):  

“[...] Gestão é a arte de planejar, organizar, coordenar, comandar e 
controlar assuntos de interesse coletivo por meio da mobilização de 
estruturas e recursos do estado. Ela visa, fundamentalmente, garantir o 
bem estar da comunidade, zelando pela manutenção dos bens e 
serviços e pelo enfrentamento de situações consideradas 
problemáticas pelos cidadãos.” 

 

Entende-se desta forma que gestão é o termo mais recentemente, aplicado e que indica 

a utilização de novas práticas na administração dos setores privado e público tendo como foco 

o interesse comum, substituindo os fortes traços que marcavam a cultura da administração 

tradicional por novos padrões de controle focados principalmente, nos resultados que são 

gerados. Nota-se isto, na constituição federal de 1988 que representa a quebra de paradigma e 

um novo status para aos gestores impondo a estas boas práticas de conduta e uma forte 

conscientização da importância do resultado pautado na efetividade, com os melhores índices 

de eficiência e qualidade.     
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Neste sentido, fazer a correta utilização destes recursos com a finalidade de se obter os 

melhores resultados é fundamental para a satisfação de todos os interessados, para isso torna-

se vital administrar os processos, tornando esta forma de gestão uma das ferramentas mais 

importantes para a viabilização eficaz de serviços e processos. 

 

 

2.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

Para poder avaliar a importância da gestão de processos nas organizações modernas, 

faz-se necessário compreender primeiramente, o significado do termo processos e analisar 

como estes estão dispostos dentro das organizações. Cruz (2012) salienta que processo é a 

forma pela qual um conjunto de atividades está disposto em ordem lógica e cronológica o qual 

cria, trabalha ou transforma insumos (entradas), agregando-lhes valor, por meio de recursos e 

tecnologias, com a finalidade de produzir bens ou serviços, com qualidade, para serem 

entregues a clientes (saídas). 

Nesta linha, os processos estão intrinsecamente, relacionados aos fluxos de objetos na 

organização, sejam eles objetos materiais, informações, capital, conhecimento, ideias ou 

qualquer outro objeto que demande coordenação de seu fluxo aponta (PAIM, 2009). Por sua 

vez Oliveira (2014) entende o processo como um conjunto estruturado de atividades 

sequenciais que apresentam relação lógica entre si. Desta forma, a gestão de processos 

permite identificar o conjunto de atividades que são capazes de agregar maior valor aos 

usuários que recebem um produto ou um serviço, envolvendo a preocupação constante com o 

aperfeiçoamento, a partir da incorporação de tecnologias informacionais na busca de 

melhorias. 

A gestão de processos estabelece uma visão diferente da gestão funcional em alguns 

aspectos como: os objetivos estão direcionados para o cliente dos processos e principalmente 

para o cliente final, os recursos são agrupados com o propósito de realizar o trabalho por 

completo onde possibilita que os colaboradores tenham a visão do processo como um todo e 

permite que a informação necessária à realização do processo siga continuamente sem o filtro 

da hierarquia estabelecida na estrutura funcional (DE SORDI, 2008). 

Nesta linha de acordo, Kanaane, Fiel filho, Ferreira (2010, p. 142): 
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“A gestão de processos tem o seu sistema de decisões baseados em dados 
quantitativos. Portanto, medir o resultado dos processos é fundamental. Aquilo que 
não pode ser medido não pode ser avaliado, então fica difícil decidir de forma 
correta as ações a serem implementadas.” “[...] Através da inovação de seus 
processos, a organização pode estabelecer alguns saltos de melhoria contínua e 
atingir patamares mais elevados em menor espaço de tempo. 

 
Neste contexto, as premissas da gestão de processos remetem a uma visão integrada de 

todas as atividades da organização permitindo, a formulação de estratégias que contribuam 

para a promoção da qualidade dos serviços prestados, a redução dos custos operacionais de 

trabalho e a maior satisfação dos clientes. Assim, os conceitos já discutidos chegam ao 

encontro do que propõe Meneghetti (2013), quando afirma que o vínculo formado dentro da 

organização é composta por partes e funções interdependentes e interrelacionadas, onde a 

coordenação destas partes é fundamental para a gestão do negócio.  

Neste sentido, um instrumento útil para atender a essa demanda é o mapeamento de 

processos, através deste e de seu gerenciamento é possível identificar possíveis problemas no 

atendimento as demandas da população, os quais, invariavelmente, acabam causando 

descontinuidade ou interrupção na prestação de serviços. 

 

 

2.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

 O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial que consiste na representação 

de um modelo gráfico capaz de demonstrar a inter-relação entre as atividades, as pessoas, os 

dados e objetos envolvidos na produção de determinado bem ou serviço. Possibilitando 

conhecer como são realizadas as operações, os negócios, e as atividades na organização. 

De acordo com Maranhão (2004) mapear os processos, é muito mais do que um 

simples retrato da lógica de entradas e saídas entre pessoas, cargos, departamentos, gerências 

ou áreas, consiste em um exercício de reflexão cujo objetivo é retratar fielmente, por meio de 

fluxogramas ou qualquer outra ferramenta visual existente, como ocorrem os trâmites 

internos, quais são os seus pontos fracos, onde estão as incongruências pontuais, como 

ocorrem os fluxos de informações, quais são as responsabilidades para cada etapa e quais são 

os produtos/serviços do processo para os clientes.  

Nota-se que a partir do mapeamento de processos é possível identificar as principais 

distorções das rotinas de trabalho e reestruturar novos fluxos indicando como os problemas 

poderão ser resolvidos, por meio da sugestão de novos procedimentos ou rearranjos. Esta 
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etapa deve ser representada sob a forma de uma linguagem gráfica, que permita expor os 

detalhes do processo de modo gradual.  

Neste sentido, para Spers (2009), o mapeamento inicia após a definição das etapas que 

serão detalhadas e pode-se considerar que existem duas formas de se obter a descrição das 

atividades que compõem os processos, uma forma é solicitando que a pessoa responsável pela 

atividade a descreva em tópicos e coloque quanto gasta para realizá-la, e a outra é o gestor 

que pode realizar a entrevista com os colaboradores visando listar as atividades, isto pode 

ajudá-lo a ter uma visão do processo como um todo pelo olhar de quem o realiza levando em 

consideração a sua análise.  

Segundo Meneghetti (2013), à medida que uma empresa se expande, sua estrutura 

elementar precisa receber adaptações, uma vez que a formalização das funções, dos poderes e 

das responsabilidades se altera e cresce, ganha complexidade e surge a necessidade de 

orientar as pessoas quanto às suas novas funções e atribuições.  Ao fazer isso, a empresa conta 

com pessoas que sabem como desempenhar melhor suas atividades e, com isso, obtém 

resultados melhores que aqueles concorrentes que não adotam procedimentos similares 

(RAZZOLINI, 2012). 

Mapear processos da organização é obter conhecimento e a análise dos processos e seu 

relacionamento numa visão de cima para baixo, isto é, desde o nível gerencial até́ um nível 

operacional que possibilita a obtenção satisfatória dos produtos e serviços resultantes dos 

processos (MARANHÃO, 2004). Nesse sentido, por meio do mapeamento de processos é 

possível evidenciar como se processam o fluxo de atividades dentro de uma organização 

desde o recebimento de uma demanda até a sua entrega, sendo os fluxogramas uma das 

melhores técnicas gerenciais de se representar e mapear os processos administrativos e as 

rotinas de trabalho e que são utilizados pelos gestores. 

 

 

2.4 FLUXOGRAMAS 

 

 

A elaboração dos fluxogramas proporciona aos gestores uma melhor visualização do 

ordenamento de cada processo e atividade dentro das organizações, ajudando no seu 

entendimento. Na gestão de processos, o fluxograma tem como objetivo garantir a qualidade e 

aumentar a produtividade, através da documentação do fluxo das atividades, utilizando 
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diversos símbolos diferentes para identificar os diferentes tipos de atividades. Com a sua 

utilização é possível: melhorar a compreensão do processo de trabalho, evidenciar seus fluxos 

e criar normas de padronização.  

Segundo Oliveira (2013) um fluxograma mostra como se faz o trabalho e analisa 

problemas cuja solução interessa, diretamente, ao exercício de uma administração racional, 

sendo usado para a pesquisa de falhas na distribuição de cargos e funções, nas relações 

funcionais, na delegação de autoridade, na atribuição de responsabilidades e em outros 

aspectos do funcionamento do processo administrativo.  

Nesta linha, Toledo (2013) afirma que o fluxograma é um instrumento usado para 

analisar fluxos de trabalho e identificar oportunidades de melhoria. São diagramas que 

representam graficamente como o trabalho acontece, seus executores, as informações e os 

documentos utilizados num processo. Neste contexto, após ser evidenciado e descrito cada um 

dos processos que fazem parte cadeia produtiva de prestação de serviços, as organizações, 

podem direcionar seu foco e seus recursos para o efetivo atendimento da população, com a 

correta utilização de recursos e esforços.  

Já Oliveira (2013) infere os fluxogramas como uma fotografia exata de uma situação 

real em foco, auxiliando, inclusive, no processo de treinamento de todos os profissionais 

envolvidos nos trabalhos, os quais procuram mostrar o modo pelo qual as coisas são feitas, e 

não o modo pelo qual o chefe diz aos funcionários que as façam. Nota-se, que 

os fluxogramas são de fundamental importância para as organizações à medida que 

proporcionam a racionalização de suas atividades e permitem um estudo detalhado dos 

métodos, das etapas, dos processos e das rotinas de trabalho que são executados. Neste 

sentido, uma das ferramentas utilizadas e que é capaz de criar normas de padronização para as 

atividades e os processos dentro das organizações a partir de seu detalhamento é o manual de 

rotinas. 

 

 

2.5 MANUAL DE ROTINAS 

 

Para poder avaliar a importância da elaboração de um manual de rotinas dentro do 

ambiente organizacional, faz-se necessário em um primeiro momento compreender 

conceitualmente o significado do termo rotina e o que a caracteriza. Para Cruz (2012) rotina 

era o termo utilizado pelos analistas de Organização e Métodos (O&M) para descrever passo 
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a passo como as pessoas interagiam dentro das empresas ou entre elas e os clientes 

executando as atividades pelas quais eram responsáveis. Neste contexto, os manuais podem 

ser considerados um conjunto sistemático de normas e regulamentos que direcionam o 

caminho correto e ordenado que as atividades devam percorrer até a efetiva disponibilização 

do produto ou serviço ofertado. 

Para Burmester (2012), a rotina dentro do ambiente organizacional, pode ser entendida 

como a prática administrativa que é aplicada de forma habitual e costumeira, onde as 

atividades são desenvolvidas e caracterizadas conforme os usos e as práticas já apreendidos, 

visando de uma forma mais simples e ágil à integração das pessoas com a organização.  

Destaca-se, neste sentido que o modo formal com que se padronizam os processos 

permite as organizações minimizar seus atritos funcionais entre usuários e gestores, reduzir 

seus custos em virtude de ter que refazer determinadas tarefas, uniformizar sua linguagem e a 

terminologia usada nas atividades, sistematizar as informações, efetivar seus procedimentos e 

tornar mais eficaz a coordenação e a ampliação do seu controle. 

Tachizawa (2006) aponta que o principal propósito dos manuais é disciplinar os 

processos e orientar as diferentes áreas da empresa acerca de aspectos institucionais, tais 

como políticas, funções, autoridade, responsabilidade e outros elementos afins. Na 

compreensão de Burmester (2012) o manual só atinge seus objetivos satisfatoriamente se for 

feita, constantemente, sua análise crítica pela área responsável por sua elaboração e pelos seus 

usuários. Caso contrário, os recursos aplicados na sua elaboração e desenvolvimento não terão 

o resultado desejado, e o manual se tornará, após algum tempo, uma ferramenta de gestão 

inútil e obsoleta. 

Para Cury (2007, p. 425): 

 
“manuais são documentos elaborados dentro de uma empresa com a finalidade de 
uniformizar os procedimentos que devem ser observados nas diversas áreas de 
atividades, sendo, portanto, um ótimo instrumento de racionalização de métodos, de 
aperfeiçoamento do sistema de comunicações, favorecendo, finalmente, a integração 
dos diversos subsistemas organizacionais.” 

 

Neste sentido, os manuais são vistos como um instrumento que normativa uma 

organização, um sistema ou uma atividade, servindo como ferramenta de apoio para os 

agentes integrantes dos processos sejam estes, na condição de executores ou na condição de 

clientes ou usuários. Burmester (2012) salienta que os manuais são ferramentas 

organizacionais dinâmicas, flexíveis e adaptadas às mudanças que ocorrem em organizações 
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complexas como as atuais; portanto, eles nunca podem ser considerados completos ou 

terminados. 

Trata-se de um guia que sofre adaptações sempre que as circunstâncias exigirem, por 

isto cabe ressaltar que o manual por ser um instrumento de apoio, não a solução para todos os 

problemas organizacionais, precisa ser constantemente, reestruturado à medida que novas 

rotinas ou regulamentos vão surgindo, tornando-se um processo contínuo de planejamento e 

aperfeiçoamento, caracterizado pela padronização dos processos, racionalização das 

atividades, eficiência nos resultados e efetividade nas ações, pois, segundo Meneghetti (2013) 

a complexidade interna das organizações é agravada pelo comportamento do indíviduo, que 

por sua vez é condicionado por seus valores, necessidades, relações e habilidades. 

 

 

2.5.1 Padronização dos Processos 

 

 

As empresas, à medida que conseguem desenvolver suas atividades em conformidade 

com seus critérios já estabelecidos em suas normas e procedimentos são capazes de ofertarem 

produtos e serviços com excelência, pois conseguem aperfeiçoar seus processos, corrigindo 

possíveis distorções, tendo a possibilidade de uma melhoria contínua, neste sentido, a 

padronização pode ser entendida como a base da estrutura de qualidade. Mello (2009) 

evidencia que a padronização dos processos complementará o mapeamento dos processos 

críticos, fornecendo os detalhes a respeito da operacionalização de cada atividade, definindo 

quem, onde, como, quando, por que e como. 

De acordo Carpinetti (2012, p. 52): 

“a padronização, por facilitar a comunicação e compreensão das atividades e 
procedimentos a serem seguidos, pode ser uma boa base para educação e 
treinamento dos funcionários. Conseqüentemente, a padronização pode facilitar a 
prática de melhoria contínua.” 

 
Assim, entende-se a padronização dos processos administrativos como uma técnica 

que o administrador utiliza para viabilizar a execução das atividades e auxiliar nos processos 

de tomada decisão, criando mecanismos racionais e ordenados de controle. 
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2.5.2 Racionalização das Atividades 

 

 À medida que as organizações adotam procedimentos e métodos para racionalizar suas 

atividades administrativas e rotinas de trabalho, conseguem viabilizar de forma mais efetiva, 

lógica e estrutura sua prestação de serviços. 

De acordo com Bonome (2009) racionalizar o trabalho significa, de forma genérica, 

pensar nos meios para se atingirem os fins desejados, assim a racionalização, uma vez 

utilizada em determinada atividade, impacta positivamente sobre suas consequências, pois faz 

prevalecer o uso da razão e do pensamento antes mesmo da intuição ou percepção. 

Racionalizar significa a utilização de meios eficientes e eficazes de trabalho. 

Para Carreira (2010, p. 94): 

 “a racionalização de processos, ou racionalização das rotinas de trabalho, ou 
retomada redesenho de processos, é uma técnica que o administrador utiliza para 
viabilizar a da propriedade do modo de produção pela empresa. Consiste em criar 
processos racionais, lógicos e estruturados.” 

 

Sendo assim, pode-se entender que a racionalização das atividades permite que as 

empresas possam aperfeiçoar seus recursos para a prestação de serviços através da correta 

aplicação dos meios disponíveis. 

 

2.5.3 Efetividade nas Ações 

 

À medida que as empresas conseguem padronizar e racionalizar seus processos 

administrativos viabilizam também a aplicação de seus recursos de modo a atingirem aos 

objetivos que são propostos, efetivando desta forma suas ações. Malmegrin (2010) salienta 

que efetividade é o critério que considera os efeitos imediatos e os impactos obtidos pela 

execução das ações no ambiente dos demandantes ou dos públicos-alvo. 

Nesta linha de acordo com Oliveira (2014) a efetividade é a relação equilibrada e 

otimizada entre os resultados alcançados e os objetivos propostos ao longo do tempo pelas 

empresas. Desta forma, nota-se que ao mapearem-se os processos dentro de uma organização 

privada e criarem-se mecanismos de apoio, como a elaboração de um manual de rotina é 

possível agregar valor e qualidade a prestação de serviços que são ofertados a toda sociedade 

de forma efetiva. 
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2.6 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

A informação é inerente a todo processo organizacional, no contexto de empresas 

privadas, assumi um diferencial estratégico de qualidade e eficiência no atendimento as 

demandas da sociedade, e nesse sentido, seu gerenciamento se torna indispensável, pois 

quando assimilado por todas as partes envolvidas produz o conhecimento necessário para a 

construção das atividades administrativas, compondo um elemento primordial para as 

tomadas de decisão e a solução de problemas (Oliveira, 2014). 

A informação, representada hoje como um dos grandes diferenciais competitivos entre 

as empresas, merece redobrada atenção, desde a sua obtenção até a transformação em 

conhecimento, materializando dados coletados isoladamente e compactando-os em produtos 

para que o gestor desenvolva sua principal função dentro da organização: a tomada de decisão 

(STAREC, 2012).  

Neste sentido a gestão da informação pode ser vista como um processo que consiste 

nas atividades de busca, identificação, classificação, processamento, armazenamento e 

disseminação de informações. 

 

Segundo Tarapanoff (2006, p. 23): 

“a informação é um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e 
serviços, tendo valor estratégico em organizações. A idéia da informação como 
ferramenta estratégica evoluiu depois que a gestão da informação mudou de seu foco 
inicial de gestão de documentos e dados, para recursos informacionais, mostrando 
resultados em relação à eficiência operacional, evitando desperdício e 
automatizando processos.” 

 

A gestão da informação nas organizações privadas pode se dar de diversas formas, 

como ideias criativas, inovação e determinação que são palavras-chave para transformação de 

cenários a novos patamares de excelência e qualidade (KANAANE, FIEL FILHO, 

FERREIRA, 2010). Neste contexto, a gestão da informação deve estar disponível quando for 

necessária e com a melhor precisão possível, em organizações devem projetar sistemas que 

possam prover serviços à população, e proporcionar aos gestores informações necessárias 

para a eficaz gestão dos processos administrativos e célere tomada de decisão.  

Em síntese, os sistemas de informação são criados para integrar as pessoas e a 

organização, operando de forma simples e integrada para aperfeiçoar processos e suprir a 
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demandas da sociedade com agilidade e qualidade. Oliveira (2014) aponta que uma das 

modificações conceituais mais significativas que tem ocorrido no âmbito das empresas é a que 

trata a informação como um recurso vital, pelo fato de que ela afeta e influencia a 

produtividade, a qualidade, os resultados e as decisões estratégicas da instituição analisada. 

Ainda de acordo com Tarapanoff (2006, p. 23): 

“informação, no contexto da gestão da informação, refere-se a todos os tipos de 
informação de valor, tanto de origem interna quanto externa à organização. Inclui 
recursos que se originam na produção de dados, tais como de registros e arquivos, 
que vêm da gestão de pessoal, pesquisa de mercado, da observação e análise 
utilizando os princípios da inteligência competitiva, de uma vasta gama de fontes.” 

 

Desta forma, entende-se que a gestão da informação é o instrumento basilar de apoio 

aos gestores, fomentando e permitindo que os tomadores de decisão se antecipem às 

demandas da sociedade e as suas novas exigências, direcionando a ações de prestação de 

serviço para a efetiva solução de problemas e proposição de melhorias. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo contempla o método de pesquisa elaborado com a finalidade de atingir 

aos objetivos propostos no presente estudo. Neste sentido, serão detalhados os procedimentos 

metodológicos, o enquadramento da pesquisa, a contextualização da pesquisa e sua 

operacionalização. De acordo com Matias-Pereira (2012) o método pode ser aceito como a 

seqüência de operações realizadas pelo intelecto para atingir determinado resultado, trajeto 

intelectual, modo sistemático e ordenado de pensar e investigar que permite alcançar à 

verdade científica. 

Segundo o autor, Matias-Pereira (2012, p.31): 

 

“a metodologia é a lógica do procedimento científico e tem um caráter normativo, 
que se diferencia claramente da teoria (substantiva). Mas os instrumentos e 
procedimentos usados na investigação sociológica devem satisfazer aos critérios 
metodológicos pressupondo, logicamente, uma teoria substantiva.” 

 

Nesta mesma linha de pensamento, conforme Lakatos (2010) a pesquisa, é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. O autor ainda aponta que procedimento científico leva a circunscrever delimitar e 

analisar o que se constitui o objeto da pesquisa, atingindo segmentos da realidade, ao passo 

que a filosofia encontra-se sempre à procura do que é mais geral, interessando-se pela 

formulação de uma concepção unificada e unificante do universo (LAKATOS, 2010). Neste 

sentido, a metodologia pode ser entendida com um elemento fundamental do trabalho de 

pesquisa, pois trata das especificações de seu desenvolvimento, ao detalhar como será a 

investigação e o planejamento do estudo. 

Neste estudo, a pesquisa visa analisar, cientificamente, a gestão dos processos 

administrativos executados no âmbito da Clínica “X”, através do mapeamento das rotinas de 

trabalho, para que a partir dos resultados obtidos, proponham-se ações de melhorias a estes. 
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3.1 ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 

 

A fim de atender aos objetivos propostos por este estudo foi realizada uma pesquisa de 

natureza aplicada com intuito de gerar conhecimentos para utilização prática e à solução de 

problemas específicos dentro da gestão de processos administrativos da clínica, com 

abordagem metodológica qualitativa, bem como exploratória em relação aos objetivos. Para 

proporcionar maior familiaridade com o problema, torná-los mais explícitos e construir 

hipóteses em um primeiro estágio a pesquisa envolveu os procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfica e documental como fontes secundárias de conhecimento. E em um segundo 

momento, o estudo de caso exploratório como delineamento da pesquisa. 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas exploratórias objetivam desenvolver, 

modificar e esclarecer conceitos e ideias, com o intuito de formular problemas mais precisos 

ou hipóteses para a elaboração de estudos posteriores. Ainda segundo o autor estudos de caso 

exploratórios são aqueles em que o pesquisador não espera obter uma resposta definitiva para 

o problema proposto. O que ele visa é obter uma visão mais acurada do problema para 

posteriormente realizar uma pesquisa mais aprofundada. Nesta modalidade de delineamento é 

recomendada quando o tema escolhido foi pouco explorado ou se pretende abordá-lo sob 

novos enfoques (GIL, 2009, p. 49).  

Neste sentido, um trabalho é de natureza exploratória quando envolver: levantamentos 

bibliográficos; entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) experiências práticas com o 

problema pesquisado e analise de exemplos que estimulem a compreensão, proporcionando 

um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa 

formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos 

posteriores (GIL, 1999). 

 

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo tem como objeto de investigação os processos administrativos executados 

no âmbito da Clínica “X”. A unidade de análise escolhida como cenário desta pesquisa deve-

se a importância estratégica para a prestação de serviços na área da saúde na cidade de Santa 

Maria/RS e cidades da Região Central. 
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Dentre os principais serviços prestados e atividades executadas pela Clínica estão: 

marcação de consultas, exames médicos, atendimento e orientação a população, dentre outros. 

Ao focar nessas atividades, buscou-se obter informações que serviram de base para a 

construção de ações que pudessem contribuir para o melhoramento dos processos 

administrativos dentro da Clínica como um todo. 

 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

O critério para a escolha dos entrevistados e a observação dos processos 

administrativos da presente pesquisa ocorreu por meio do julgamento do autor, com base nos 

conhecimentos, experiências e responsabilidades que cada indivíduo possui a respeito dos 

processos e rotinas do estudo. No Quadro 1, está sintetizado o número de entrevistados, os 

quais solicitaram que tivessem seus nomes preservados durante a pesquisa, sendo tratado pela 

autora no transcorrer das entrevistas e ao longo do estudo por “ Funcionários I, II, III, IV...” 

 
Quadro 1 - Quantitativo de entrevistados 

Número de 
entrevistados 

Entrevistados Setores 
analisados 

2 Funcionários “I” e “II” Agendamento 
de Consultas 

3 Funcionárias “(III)”; “(IV)” e “(V)” Atendimento 

2 Funcionários “(VI)” e “(VII)” Pós-Consulta 

7 - Total 

Fonte: proposta pelo autor com base em Gil (2009) 

 
 
 

3.3.1 Coleta de Dados 

 

Foram utilizadas múltiplas técnicas de coleta de dados para identificação e 

entendimento das atividades executadas nos processos administrativos, a fim de que se tivesse 

um cenário mais confiável e de análise do problema de pesquisa. De acordo com Gil (2009), 

os estudos de caso requerem a combinação de múltiplas técnicas de coleta de dados para 

garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como 
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para conferir maior credibilidade aos resultados. Portanto, a coleta de dados foi realizada, 

inicialmente, por meio da pesquisa da bibliográfica, observação direta e análise documental: 

a) pesquisa bibliográfica: revisão de literatura, entendimento de conceitos e noções de 

gestão de processos administrativos.  

b) observação direta (APÊNDICE - A): a fim de referenciar o mapeamento dos processos 

administrativos da Clínica “X” aplicou-se a ferramenta de gestão 5w1h identificando as ações 

que são executadas. César (2011) aponta que a ferramenta 5w1h éum documento de forma 

organizada que identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar, através de um 

questionamento, capaz de orientar ações que podem ser implementadas. Meneghetti (2013) 

com essa expressão baseada em termos da língua inglesa (what) - por que fazer? (why) - 

quando? (when) - quem? (who) - onde? (where) - como? (how), entendem-se os seis pontos 

ou referências úteis a serem considerados para qualquer tipo de problema. O mecanismo 

menta relativo é aplicar espontaneamente essas referências como o escopo de dar um 

conteúdo rico de sinais ao exame de qualquer problema. O importante é começar do “por 

quê”, para chegar ao “o quê” e ao “que?”. Este processo foi realizado durante o mês de abril 

de 2018 para acompanhar o desenvolvimento das rotinas diárias de trabalho e dos principais 

processos administrativos da Clínica “X”. Identificando ao final de cada processo mapeado 

problemas e propondo ações de melhorias/soluções consulta documental: análise de 

documentos daClínica “X” para coleta de dados e que justificam o ordenamento dos 

processos. 

c)consulta documental: análise de documentos daClínica “X” para coleta de dados e que 

justificam o ordenamento dos processos; 

d) entrevistas estruturadas (APÊNDICE - B): desenvolvidas por meio de um  formulário 

elaborado com base em Gil (2009), para validar junto aos entrevistados as representações 

gráficas dos processos administrativos da Clínica, através dos fluxogramas verticais. 

Para Gil (2009, p. 63) 

“A entrevista é uma técnica eficiente para obtenção de dados em profundidade 
acerca dos mais diversos aspectos da vida social. Aplica-se a praticamente todos os 
segmentos populacionais. Quando bem conduzida, possibilita o esclarecimento até 
mesmo de fatores inconscientes que determinam o comportamento humano. É 
também uma técnica muito flexível, já que possibilita esclarecer o significado da 
perguntas e adaptarem-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias em que é 
realizada.” 

 

Neste contexto, para que fossem representados graficamente os processos de trabalho 

da unidade optou-se pelos fluxogramas verticais (APÊNDICE - C), baseado em Cruz (2012). 
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Esta escolha deve-se ao fato destes fluxogramas serem uma ferramenta muito utilizada nas 

representações gráficas das rotinas diárias de trabalho. Cruz (2012) aponta que o fluxograma 

vertical é uma ferramenta poderosa para levantamento e análise de rotinas de trabalho, 

permite que mesmo profissionais de países de idiomas diferentes o entendam, por utilizar uma 

simbologia padronizada e conhecida internacionalmente. Nesse contexto, a partir da coleta 

dos dados, por meio das técnicas citadas anteriormente, efetuaram-se os procedimentos de 

tratamento e análise das informações obtidas.   

 

3.3.2 Procedimentos de Análise 

 

Os procedimentos de análise dos dados procuraram relatar os resultados obtidos na 

pesquisa, relacionando-os às proposições registradas na literatura e verificando a sua validade 

e sua contribuição para a Clínica “X”. Neste sentido, os processos foram identificados, 

mapeados e dispostos em fluxogramas, permitindo uma compreensão do todo. Gil (2009) 

aponta que os dados obtidos mediante entrevistas, observações e documentação são 

analisados conjuntamente nos estudos de caso, isto porque uma das principais características 

dos procedimentos analíticos nesta modalidade de pesquisa é a triangulação, ou o confronto 

dos resultados obtidos mediante diferentes procedimentos. 

Propiciando a construção de uma resposta ao problema de pesquisa apontado, 

utilizando critérios como: confiabilidade aos dados coletados, relevância e clareza na 

apresentação das informações, preocupação com possíveis generalizações e verificação de 

todas as evidencias coletadas. Para Lopes (2013) o fluxograma possibilita a preparação para o 

aperfeiçoamento de processos empresariais, identificação de atividades críticas para o 

processo, conhecimento da seqüência e encadeamento das atividades dando uma visão do 

fluxo do processo, da documentação do processo para análises futuras, adequação a normas e 

certificações e esclarecer sobre o funcionamento para as pessoas recém admitidas na 

organização. A seguir, serão apresentados os principais resultados encontrados 
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4 RESULTADOS 

 

Tendo em vista a complexidade dos macros processos e a proposta e objetivo deste 

estudo de demonstrar os resultados obtidos através da implantação de um novo Sistema 

Informatizado que permita a efetividade na Gestão de Processos administrativos executados 

na Clínica “X”, este capítulo descreve os três (3) principais processos administrativos 

executados no âmbito da Clínica, através dos métodos de estudo aplicados,a fim de proceder 

com análise dos resultados obtidos, a partir da identificação, coleta e tratamento dos dados e 

apresentar as ações de melhorias obtidas em resposta ao problema de pesquisa proposto no 

início deste estudo: De que forma a gestão de processos administrativos pode contribuir 

para o aperfeiçoamento das atividades que são executadas Clínica Médica “X”?  

Neste sentido, o Quadro 2 apresenta os principais processos administrativos que 

compõem o atendimento aos cidadãos pela Clínica “X” e que foram escolhidos a partir do 

entendimento da autora e dos gestores da clínica por suas relevâncias ao processo de 

prestação de serviços de Saúde a comunidade local. 

Quadro 2 – Principais Processos Administrativos 

Ordem Processos identificados na Clínica “X” 
 

1 Agendamento de Consultas 
 

2 Atendimento ao Paciente 
 

3 Serviços de Pós-Atendimento 
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O levantamento das atividades de cada processo administrativo, suas sistematizações e 

seu mapeamento foram realizados por meio das informações obtidas através da ferramenta de 

gestão 5w1h, utilizada como instrumento de apoio a observação direta realizada pelo 

pesquisador durante a coleta de informações (APÊNDICE A). Neste sentido, aplicou-se a 

entrevista estruturada para validar representação gráfica dos processos junto aos funcionários. 

Cabe destacar que estes procedimentos foram um modelo padrão aplicado durante o 

levantamento dos dados, e foram organizados de acordo com todo o processo de prestação de 

serviços a saúde realizado pela Clínica “X”. 
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4.1 AGENDAMENTO DE CONSULTAS 
 

 

O agendamento de consultas é um processo fundamental dentro da empresa “X”, pois 

é a partir dele que a Clínica consegue planejar seu dia a dia de trabalho, suas demandas e 

necessidades de recursos para atender as pessoas, a margem de tempo para realizar as 

consultas, eventuais atendimentos urgentes, sem contar em seu planejamento financeiro, 

projetando seu crescimento e controlando-o a medida que suas metas de consultas estão sendo 

atingidas. 

Ao realizar o mapeamento deste processo observa-se em um primeiro momento que 

este inicia-se a partir da confirmação da agenda dos médicos e dos especialistas da área da 

Saúde para atenderem na Clínica, ou seja, é a partir de suas disponibilidades de horários e de 

salas da Clínica que são abertas o Agendamento de Consultas. Ao analisar como este processo 

se desenvolve no dia a dia da empresa, nota-se que ele se dá de duas formas distintas: o 

agendamento de consultas via telefone e o agendamento de consultas realizado pessoalmente. 

Ele é realizado de praticamente durante toda semana das segunda-feira até o sábado pela 

manhã de acordo com as agendas dos médicos e especialistas.  

Diariamente a Clínica atende a aproximadamente 200 pessoas por dia, sendo que a 

equipe responsável pelo agendamento, também é responsável pela confirmação da agenda do 

próximo dia, ou seja, além de realizarem os agendamentos, também ligam ou enviam torpedo 

SMS para as pessoas que agendaram consulta para o próximo dia confirmando se realmente 

elas virão ou se estão lembradas desse compromisso assumido, dessa forma, a empresa busca 

otimizar seu atendimento e realocar eventuais horários vagos com possíveis novos pacientes, 

que a equipe de prospecção busca captar. 

Segundo as entrevistas realizadas com as “Funcionárias “I” e “II”” e mediante 

observação este processo foi descrito e validado conforme ilustra o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Análise de estrutura do processo de agendamento de consultas    

MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA CLÍNICA “X”  
 

Data do Levantamento: 16/08/2018          Responsável Técnico: Priscila Lopes 
 

Atividade Razão Prazo Responsável Local Procedimento 

O
rd

em
 

O que fazer? 
Por que 
fazer? 

Quando
? 

Quem? Onde? Como? 

1 

Abrir Agenda 
dos Médicos 

para o 
próximo mês 

Para 
organizar o 
cronograma 

de 
atendimento 

Diário 
Coordenador 
da Empresa 

Setor de 
Gerência 

Envia 
mensagem 

para os 
médicos 

confirmando 
suas 

disponibilidade 
de horários 

2 

Confirmar 
com os 

médicos os 
dias 

Para que 
não conflito 
de horários 

Diário 
Coordenador 
da Empresa 

Setor de 
Gerência 

Envio das 
datas de 

atendimento 
aos médicos 

3 
Realizar os 

agendamento
s 

Marcar as 
consultas 

Diário 

Funcionárias 
do 

Agendament
o/telefonia 

Setor de 
Agendament
o / telefonia 

Por Telefone 
ou 

pessoalmente 

4 
Confirmação 
de consulta 

Para 
lembrar os 
pacientes e 
confirmar 
que irão 

comparecer 

Diário 

Funcionárias 
do 

Agendament
o/telefonia 

Setor de 
Agendament
o/telefonia 

Por Telefone 
ou SMS 

5 

Envio da 
relação das 
consultas ao 

setor de 
atendimento 

Para que 
possam ter 
em mãos a 
relação das 
pessoas que 
irão atender 
durante o 

dia 

Diário 

Funcionárias 
do 

Agendament
o/telefonia 

Setor de 
Agendament
o/telefonia 

Relação 
impressa das 
confirmações 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por César (2011) 

 

Problemas identificados: De acordo com as entrevistadas, responsáveis diretas por 

esse processo de Agendamento de Consultas, os principais problemas detectados estão 

relacionados em um primeiro momento a pouca disponibilidade e flexibilidade de horários 

dos médicos para atenderem na empresa, o que torna as opções de atendimento em 
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determinadas áreas médicas bem reduzidas, e ao não comparecimento das pessoas para 

atendimento na clínica, acarretando lacunas nos atendimentos e prejuízos financeiros, e outro 

problema é quando chegam atrasados em seus horários marcados, o que acarreta um acúmulo 

de pessoas na sala de espera e certa impaciência no aguardo do atendido. Ou seja, esses 

problemas durante esse processo acabam impactando outros processos administrativos 

realizados dentro da Clínica. 

Proposta de melhorias/soluções: como ação de melhoria, foi proposto dentro do 

novo sistema informatizado de Consultas da empresa denominado MyChesis: uma agenda 

médica online, para que os próprios médicos e especialistas possam pessoalmente, cadastrar 

suas disponibilidades de atendimentos ao longo do mês, com a opção de escolherem dentro 

das salas disponíveis da Clínica onde que pretendem  atender ao público, possibilitando um 

controle mais efetivo e um planejamento a longo prazo, pois essa agenda online estará 

disponível ao longo do ano. Isto possibilitará uma efetividade maior dos agendamentos, 

permitindo aos pacientes se programarem melhor de acordo com suas necessidades de 

atendimento. Além disso, foi proposto como um serviço diferenciado de atendimento da 

Clínica o desenvolvimento de um Aplicativo Mobile que permita aos pacientes que já são 

clientes da empresa se agendarem e confirmarem sua ida nas consultas, a partir da criação 

desse “app” economizando tempo para empresa que sempre tem a necessidade de ligar para 

aproximadamente 200 pessoas por dia confirmando as próximas consultas, possibilitando 

focar em outras demandas da empresa, otimizando recurso e tempo, além de fidelizar seus 

clientes por esse tratamento diferenciado, possibilitando que visualizem até o resultado de 

seus exames. A Figura 1 representa o Fluxograma atual deste processo. 
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Figura 1 - Fluxograma vertical atual – Processo de Agendamento de Consultas 

 
Análise ou operação 2 

 Execução ou inspeção 2 

 Espera - 

 
Arquivo provisório - 

 Arquivo definitivo - 

S
ím

b
ol

os
 

 Transporte 
T

ot
ai

s 
1 

Rotina: atual ( x )           proposta (   ) 

Tipo de rotina: Agendamento de Consultas 

Setor: Agendamento 

Efetuado por: Priscila Lopes 

Data: 16/08/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 

 

      
Setor de gerencia Abrir Agenda dos Médicos 

2 

 

      
Setor de gerencia Confirmar com os médicos os dias 

3 

 

      
Setor de 

Agendamento 
Realizar os agendamentos 

4 

 

      
Setor de 

Agendamento 
Confirmação de consultas 

5 
      

Setor de 
Agendamento 

Envio da relação das consultas ao setor de 

atendimento 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por Cruz (2013) 

 

A partir da análise destas atuais rotinas propõem-se uma adequação através desse novo 

sistema informatizado web, com recursos que possibilitem a racionalização de algumas 

tarefas, tornando-as mais ágeis, e econômicas para a empresa como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma vertical proposto – Processo de Agendamento de Consultas 

 Análise ou operação 1 

 
Execução ou inspeção 3 

 Espera - 

 
Arquivo provisório 

- 

 Arquivo definitivo - 

S
ím

b
ol

os
 

 Transporte 
T

ot
a
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- 

Rotina: atual (  )           proposta ( X  ) 

Tipo de rotina: Agendamento de Consultas 

Setor: Agendamento 

Efetuado por: Priscila Lopes 

Data: 16/08/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 

 

      
Setor de gerência Abrir Agenda Online 

2 

 

      
Setor de gerência Realizar os agendamentos 

3 

 

      
Usuário Confirmação de consultas pelo Aplicativo 

4 

 

      
Setor de 

Agendamento 
Gerar o relatório das confirmações das 

consultas. 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por Cruz (2013). 

 
4.2 ATENDIMENTO AO PACIENTE  
 
 

O processo administrativo de atendimento ao paciente realizado pela empresa “X” é 

desenvolvido em 2 etapas distintas, onde em um primeiro momento o paciente entra na clínica 

e se identifica informando com qual o especialista da área foi realizado a marcação da 

consulta, sendo nesse momento verificado pelo setor responsável se já um prontuário desse 

paciente ou se será criado um prontuário novo. Após é realizado o pagamento e este por sua 

vez irá aguardar se atendido. A segunda etapa desse processo de atendimento é quando o 

profissional que irá atendê-lo o chama, nesta etapa sua necessidade é atendida e verificada se 

há ou não a necessidade de retorno ou da realização de mais exames. Ao finalizar o 

atendimento ao paciente o médico alimenta o prontuário com as anotações e orientações feitas 

ao paciente, para que fique arquivo em sua ficha prontuário.  

Segundo as entrevistas realizadas com as “Funcionárias “III”, “IV” e “V” e mediante 

observação este processo foi descrito e validado conforme ilustra o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Análise de estrutura do processo de atendimento ao paciente 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA CLÍNICA “X”  
 

Data do Levantamento: 10/09/2018     Responsável Técnico:  

Atividade Razão Prazo Responsável Local Procedimento 

O
rd

em
 

O que fazer? 
Por que 
fazer? 

Quando
? 

Quem? Onde? Como? 

1 
Identificar a 

necessidade do 
paciente 

Para 
encaminhá-lo 

Diário 
Funcionárias do 

Atendimento 
Setor 

Atendimento 
Pessoalmente 

2 
Verificar se há 

prontuário 
Para análise 
do médico 

Diário 
Funcionárias do 

Atendimento 
Setor 

Atendimento 

Verificação no 
sistema ou no 

arquivo 

3 
Cobrar o Valor 

da Consulta 
Pagamento Diário 

Funcionárias do 
Atendimento 

Setor 
Atendimento 

Pessoalmente 

4 
Encaminhar 

para a sala de 
espera 

Para aguardar 
atendimento 

médico 
Diário 

Funcionárias do 
Atendimento 

Setor 
Atendimento 

Pessoalmente 

5 
Atendimento 

Médico 

Para atender 
sua 

necessidade 
Diário 

Médicos e 
profissionais da 

Saúde 

Sala de 
Atendimento 

Pessoalmente pelos 
médicos 

6 
Prescrição e 
orientações 

Médica 

Para seu 
tratamento 

Diário 
Médicos e 

profissionais da 
Saúde 

Sala de 
Atendimento 

Pessoalmente pelos 
médicos 

7 
Preenchimento 
de prontuário 

Para ter um 
histórico do 

médico 
paciente 

Diário 
Médicos e 

profissionais da 
Saúde 

Sala de 
Atendimento 

Pessoalmente pelos 
médicos 

8 
Arquivo de 
Prontuário 

Para ter um 
histórico do 

médico 
paciente 

Diário 
Funcionárias do 

Atendimento 
Setor 

Atendimento 
Pessoalmente no 

arquivo físico 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por César (2011) 

 

Problemas identificados: Novamente de acordo com as entrevistadas, responsáveis 

diretas por esse processo de Atendimento ao Paciente, os principais problemas detectados 

estão relacionados em um primeiro momento ao paciente não se lembrar se ele já possuía 

prontuário na Clínica, e ao ser verificado pelas atendentes no arquivo da empresa, não ser 

localizado, ou por não ter ainda um prontuário, ou por estar arquivado errado, o que acarreta 

atraso no atendimento e desperdício de tempo para a empresa. Outro problema identificado 

nesse processo e que também relaciona-se a demora no atendimento é o atraso dos médicos as 

consultas agendadas, ou por terem outros compromissos que demoraram mais que o planejado 

e até mesmo por problemas pessoais, isto acarreta para Clínica terem que remarcar as 

consultas com os pacientes, e realizar um novo cronograma para poderem resolver está 

questão. Também nota-se durante a coleta de informações que ao encerrar o atendimento dos 
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pacientes e serem entregues os prontuários pelos médicos, ocorre em determinadas ocasiões 

ou seu preenchimento incompleto ou o arquivo físico no local errado, o que conforme visto, 

provoca atrasos no atendimento logo na chegada do paciente. 

Proposta de melhorias/soluções:como ação de melhoria, foi proposto dentro do 

sistema informatizado MyChesis para otimizar os processos, um formulário denominado de 

pré-prontuário online, onde durante o agendamento da consulta, a responsável pelo 

agendamento já coleta as informações pertinentes e necessárias ao processo de atendimento, e 

disponibilizando ao final de cada dia para a equipe do atendimento e aos médicos, essas 

informações que irão otimizar todo esse processo, ou seja, um documento que conterá 

informações desde se o paciente possui prontuário clínico e seu histórico de consultas e 

prescrições médicas.  

Como o intuito das grandes empresas é reduzir seus custos, principalmente, custos 

operacionais, esse ao longo de todas estas etapas de prestação de serviços pela Clínica, foi 

proposto que este documento seja tramitado online no MyChesis, sendo criado um certificado 

digital e seguro de informações dos pacientes, sem a necessidade da impressão de relatório ou 

o dispêndio que para as empresas de manter um arquivo físico, sem contar a quantidade de 

espaço físicoque estes ocupam nas organizações. Caso haja a necessidade de impressão para 

assinatura, basta que ao final do atendimento o médico acesse esse documento e realize sua 

impressão para assinatura dos pacientes. Por fim, foi proposto a partir da análise desse 

processo, como diferencial para a Clínica, conter no Aplicativo Mobile, o acesso interligado a 

clínica de exames online, tanto para que os médicos possam verificar os resultados, quanto 

para os pacientes, contendo inclusive o histórico e um gráfico de evolução dos resultados, a 

partir dos exames anteriores. A Figura 3 representa o Fluxograma atual deste processo. 
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Figura 3 - Fluxograma vertical atual – Processo de Atendimento ao Paciente 
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 Arquivo provisório - 

 Arquivo definitivo 1 

S
ím

b
ol

os
 

 Transporte 

T
ot

a
is

 

- 

Rotina: atual ( x )           proposta (   ) 

Tipo de rotina: Atendimento ao Paciente 

Setor: Atendimento 

Efetuado por:  

Data: 10/09/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 

 

      
Setor de 

Atendimento 
Identificar a necessidade do paciente 

2 

 

      
Setor de 

Atendimento 
Verificar se há prontuário 

3 
      Setor de  

 
Atendimento 

Cobrar o Valor da Consulta 

4 

 

      
Setor de 

Atendimento 
Encaminhar para a sala de espera 

5 

 

      
Salas de 
consultas 

Atendimento Médico 

6 
      

Salas de 
consultas 

Prescrição e orientações Médica 

 

7 
      

Salas de 
consultas 

Preenchimento de prontuário 

 

8 
      

Setor de 
Atendimento 

Arquivo de Prontuário 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por Cruz (2013) 

 

A partir da análise destas atuais rotinas propõem-se uma adequação através desse novo 

sistema informatizado, com recursos que possibilitem a racionalização de algumas tarefas, e a 

otimização de tempo tornando-as mais ágeis, e econômicas para a empresa como apresentado 

na Figura 4. 



43 

 

 

 
Figura 4 - Fluxograma vertical proposto – Processo de Atendimento ao Paciente 
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- 

Rotina: atual (  )           proposta ( x  ) 

Tipo de rotina: Atendimento ao Paciente 

Setor: Atendimento  

Efetuado por:  

Data: 10/09/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 
      

Setor de 
Atendimento 

Identificar a necessidade do paciente 

2 
      Setor de 

Atendimento 
Visualizar o pré-prontuário online 

3       Setor de 
Atendimento 

Cobrar o Valor da Consulta 

4 
      Setor de 

Atendimento 
Encaminhar para a sala de espera 

5 
      Setor de 

Agendamento 
Atendimento Médico 

6 
      

Salas de consultas 
Prescrição e orientações Médica 

 

7 
      

Salas de consultas 
Preenchimento de prontuário online 

 

8 
      

Salas de consultas 
Tramitação para arquivo online 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por Cruz (2013) 

 

Nota-se que esta proposta de melhoria, não buscou reduzir o número de atividades ao 

longo desse processo, e sim buscou otimizar os recursos, reduzindo os custos operacionais, 

além do tempo de espera durante o processo de atendimento. 

 

 
4.3 SERVIÇOS DE PÓS - ATENDIMENTO  
 
 

Este processo administrativo de serviços de pós-atendimento realizado pela empresa 

“X” é um diferencial que a empresa vem adotando para fidelizar seus clientes e também como 
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forma de captar novos recursos para a Clínica. Ele inicia-se ao fim do atendimento ao 

paciente com as prescrições médicas como os pedidos de exames e retorno, nessa etapa os 

responsáveis por esse processo confirmam com o paciente se há exames a serem feitos e 

necessidade de retorno, em caso positivo são indicados os serviços disponibilizados pela 

clínica, como os parceiros conveniados que realizam os exames a um melhor custo para o 

paciente. Caso não haja, essas necessidades citadas, estes responsáveis também buscam 

manter os pacientes como clientes disponibilizando esses outros serviços da Clínica.  

Nota-se que este processo também se desenvolve a partir de um banco de dados 

utilizado pela Clínica para avaliar o atendimento recebido na empresa e captar novas 

consultas, ou seja, ao realizar essa abordagem a empresa também busca oferecer novos 

serviços. Hoje a empresa conta com aproximadamente, mais de 5 mil registros de pessoas que 

já procuraram a Clínica para consultas. 

Segundo as entrevistas realizadas com os Funcionários “VI” e “VII” e mediante 

observação este processo foi descrito e validado conforme ilustra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Análise da estrutura do processo de serviços de pós - atendimento 
MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA CLÍNICA “X”  

Processo: Serviços de Pós – Atendimento 
 

Data do Levantamento: 11/09/2018       Responsável Técnico:     
 

Atividade Razão Prazo Responsável Local Procedimento 

O
rd

em
 

O que fazer? Por que fazer? Quando? Quem? Onde? Como? 

1 Prescrição Médica 
Para encaminhá-
lo para exames 

Diário 
Médico/especi-

alista 
Sala de 

Atendimento 
Pessoalmente 

2 
Verificar se há 
necessidade de 
exames/retorno 

Para orientá-lo 
dos serviços da 

clínica 
Diário 

Funcionários 
PósConsulta 

Setor 
Atendimento 

Verificação no 
sistema ou 

prontuário do 
paciente 

3 
Orientar onde 

podem realizar os 
exames 

Para fidelizar os 
pacientes e 

oferecer 
benefícios 

Diário 
Funcionários Pós 

Consulta 
Setor 

Atendimento 
Pessoalmente 

4 
Avaliar o serviço 

recebido 

Para obter o grau 
de satisfação nas 

consultas 
Diário 

Funcionários Pós 
Consulta 

Setor 
Atendimento 

Por telefone 

5 
Cadastrar as notas 

recebidas 

Para avaliar a 
necessidade de 

melhorias 
Diário 

Funcionários Pós 
Consulta 

Setor 
Atendimento 

Pessoalmente no 
sistema 

6 
Oferecer opções 
de Consultas na 

Clínica 

Para prospectar 
novos 

atendimentos 
Diário 

Funcionários Pós 
Consulta 

Sala de 
Atendimento 

Por telefone 

7 Encerrar o serviço 
Finalizar o 

serviço 
Diário 

Funcionários Pós 
Consulta 

Sala de 
Atendimento 

Por telefone 
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Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por César (2011) 

Problemas identificados: De acordo com os entrevistados, responsáveis diretos por 

esse processo de serviços de pós-vendas, nota-se que os principais problemas referem-se ao 

desinteresse das pessoas em realizar outros exames, e de utilizarem os serviços que são 

oferecidos pela Clínica, principalmente, pela questão dos custos, além do cadastro que eles 

tem na Clínica que estão desatualizados. Outro problema também relacionado as prescrições 

médicas, é quando desistem de realizar os exames solicitados pelos médicos. 

Proposta de melhorias/soluções: Nota-se que esse processo desenvolvido pela 

Clínica é um diferencial competitivo e ao mesmo tempo um plano estratégico para obter 

melhores resultados. Dessa forma, como ação de melhoria, foi proposto dentro do sistema 

informatizado MyChesis para otimizar os resultados e fidelizar mais seus clientes que os e-

mail cadastrados pelos usuários/pacientes recebam notificações dos serviços ofertados pela 

empresa, além de lembretes quanto a realização dos exames e seu retorno até a empresa e um 

link realizando pesquisa de satisfação.  

Além disso, dentro do desenvolvimento do Aplicativo proposto que ela também 

contenha informes publicitários da clínica, e alertas ou novas especialidades (médicos) que a 

clínica venha a trabalhar, assim como novos serviços, mudanças de horários de atendimento e 

tudo aquilo que seja atrativo as pessoas que buscam um serviço de atendimento na área de 

saúde e que por sua especificidade deve ser sempre de qualidade e diferenciado, pois trata 

sempre com a vida das pessoas. A Figura 5 representa o Fluxograma atual deste processo. 
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Figura 5 - Fluxograma vertical atual – Processo de serviço de pós-consulta 
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Rotina: atual ( x )           proposta (   ) 

Tipo de rotina: serviço de pós-consulta 

 Setor: Pós Consulta 

Efetuado por:  

Data: 18/09/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 
      

Setor de 
Atendimento 

Prescrição Médica 

2 
      

Setor de 
Atendimento 

Verificar se há necessidade de 

exames/retorno 

3 
      Setor de 

Atendimento 
Orientar onde podem realizar os exames 

4 
      Setor de 

Atendimento 
Avaliar o serviço recebido 

5 
      

Salas de consultas Cadastrar as notas recebidas 

6 
      

Salas de consultas Oferecer opções de Consultas na Clínica  

7 

 

      
Salas de consultas Encerrar o serviço  

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por César (2011) 

 

A partir da análise destas atuais rotinas propõem-se uma otimização dos resultados a 

partir da fidelização de seus clientes ofertando a estes um serviço agregado de pós – 

atendimento utilizando através desse novo sistema informatizado, recursos que possibilitem 

ter o acompanhamento necessário de suas consultas e a atenção prioritária que todas as 

empresas devem demandar para atender as necessidades de seus clientes e superar suas 

expectativas como apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 - Fluxograma vertical proposto – Processo de Serviços de Pós Atendimento 
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Rotina: atual (  )           proposta ( x  ) 

Tipo de rotina: Serviços de Pós 

Atendimento  

Setor: Pós Consulta 

Efetuado por:  

Data: 18/09/2018 

 

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

1 
      

Setor de 
Atendimento 

Prescrição Médica 

2 
      

Setor de 
Atendimento 

Verificar se há necessidade de 

exames/retorno 

3 

 

      
Setor de 

Atendimento 
Orientar onde podem realizar os exames 

4 
      Setor de 

Atendimento 
Avaliar o serviço recebido 

5 
      

Salas de consultas Cadastrar as notas recebidas 

6 
      

Salas de consultas Oferecer opções de Consultas na Clínica  

7 

 

      
Salas de consultas Encerrar o serviço  

Fonte: elaborado pela autora, baseado no modelo proposto por César (2011) 

Novamente, nota-se que esta proposta de melhoria não buscou reduzir o número de 

atividades realizadas ao longo desse processo, em virtude de estar bem estruturado pela 

Clínica, e sim buscou otimizar os recursos e aproveitar o sistema para potencializar o 

atendimento aos pacientes, buscando agregar qualidade a atenção no atendimento e a 

avaliação e satisfação dos usuários, tendo como objetivo final o aumento nas consultas e a 

fidelização dos pacientes, atrelando o nome da Clínica a sinônimo de referência e atendimento 

na cidade. 

Por fim, cabe ressaltar após estas análises, que em todas as atividades que foram 

observadas e durante as entrevistas foi consenso por parte dos entrevistados da importância da 

criação de um manual de rotinas a ser implementado na Clínica, como mecanismo de 

padronização das atividades realizadas no ambiente de trabalho da empresa, capaz de efetivar 

seus processos, como instrumento de apoio aos novos funcionários contratados 
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principalmente, em relação às informações sobre o atendimento aos pacientes, contribuindo 

dessa forma, para ações de melhorias aos processos administrativos realizados no âmbito da 

Clínica “X”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, almejam aprimorar seus processos 

de prestação de serviços, de forma, a qualificar e efetivar suas ações na busca por melhores 

resultados. No entanto, para que isto seja viável, é preciso que estes sejam ordenados para que 

cada indivíduo seja conhecedor da realidade organizacional como um todo e não somente das 

atividades e funções que desempenha. Neste contexto, no decorrer do presente estudo foram 

abordados os principais conceitos relacionados à gestão de processos administrativos e a 

gestão da informação dentro da Clínica “X”, através do mapeamento das rotinas de trabalho e 

suas representações gráficas, por meio dos fluxogramas, sendo possível uma ampla discussão 

sobre os métodos e os procedimentos adotados no desenvolvimento das atividades e dos 

processos, com proposição de ajustes e ações de melhorias a fim de qualificar sua execução. 

Desse modo, o referido estudo teve como objetivo principal o mapeamento dos 

processos administrativos realizados no âmbito da Clínica “X”, visando à proposição de ações 

de melhorias, a partir da padronização das rotinas de trabalho. Para isto, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: fazer uma análise preliminar da unidade de trabalho, 

mapeando os processos e a distribuição de tarefas; conhecer os tipos de documentos legais e 

necessários para estes procedimentos, determinar o fluxo das informações e a proposição da 

elaboração de um manual de rotinas como instrumento capaz de padronizar as atividades da 

Clínica e a sistematização dos fluxos e das rotinas administrativas. 

Esses objetivos foram definidos buscando resolver ao seguinte problema de pesquisa 

De que forma a gestão de processos administrativos pode contribuir para o 

aperfeiçoamento das atividades que são executadas Clínica Médica “X”? Para responder 

ao problema proposto por este estudo, foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada e de 

abordagem qualitativa, bem como exploratória em relação aos objetivos. Quanto aos setores 

objeto deste trabalho, a escolha deu-se pela importância estratégica que eles tem dentro da 

Clínica “X”  e como eles se desenvolvem até a prestação de serviços  na área de Saúde 

ofertado pela Clínica. 

Desse modo, o presente estudo alcançou seu objetivo à medida que o mapeamento de 

processos administrativos da Clínica permitiu detalhar a situação atual dos processos e das 

rotinas diárias de trabalho, auxiliando na identificação das mudanças necessárias e nas ações 

de melhorias, especialmente, as relacionadas às demoras e os atrasados em relação ao 
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processo de atendimento dos pacientes, sejam eles durante o agendamento ou durante o 

atendimento. 

Neste sentido, cabe destacar a grande importância que a gestão da informação teve, 

visto que, racionalizou a execução das tarefas e ordenou o fluxo das informações, a fim de 

que os processos de tomadas de decisão fossem mais ágeis e eficientes, principalmente, em 

processos relacionados ao agendamento de consultas, ao atendimento aos pacientes e os 

serviços de pós-consulta. Como instrumento de padronização, este estudo apresentou como 

proposta a elaboração de um manual de rotina a ser implementado pela Clínica, capaz de 

orientar o andamento das rotinas de trabalho e a execução dos processos à medida que 

estruturam as atividades, apoiando os novos funcionários na execução de seu trabalho. 

Dessa forma, pode-se destacar que as principais contribuições para a Clínica “X” 

foram: racionalização dos processos de atendimento e do fluxo de suas informações, 

uniformização das atividades com maior eficiência, definição de prioridades, orientação para 

informatização, redução do tempo de consulta, e permitir a maior participação dos 

funcionários envolvidos nos processos. Neste contexto, o desenvolvimento deste estudo 

contribuiu para o meio acadêmico à medida que instigou a pesquisa e a busca por novos 

conhecimentos dentro desta área, tomando-os como sugestão para trabalhos futuros. 

Por fim, este estudo teve como principal limitação a ausência de pesquisa mensurando 

a efetiva contribuição e o desempenho na utilização do manual de rotinas, proposto neste 

trabalho a fim de padronizarem-se as atividades e aperfeiçoar os processos administrativos 

realizados no âmbito da clínica “X”, podendo esse ser outro tema para futuros estudos. 

Sugere-se, a partir desta pesquisa, a identificação e o mapeamento dos processos nas demais 

rotinas administrativas da Clínica e uma avaliação dos resultados obtidos a partir da 

implementação e desenvolvimento do Sistema Informatizado MyChesis e corrigir eventuais 

inconsistências que possam surgir em virtude deste programa ser um sistema novo e como 

qualquer sistema de inovação pode apresentar eventuais necessidades de correções durante os 

processos apresentados e propostos, possibilitando o melhor entendimento dos mesmos e 

promovendo aos funcionários da Clínica o conhecimento da realidade e da efetividade dos 

resultados obtidos a partir de sua automação e padronizações. 
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APÊNDICE A - MODELO DE PLANILHA PARA OBSERVAÇÃO DE PROCESSO 

Mapeamento de processos realizados no âmbito da Clínica “X” – análise de estrutura e 

processos organizacionais instrumentos de coleta de dados 

Processo: 

Data do levantamento: ___/___/____      Responsável Técnico: ____________ 

Atividade Razão Prazo Responsável Local Procedimento Ordem 

O que 

fazer? 

Por que 

fazer? 

Quando? Quem? Onde? Como? 

1       

 

2       

 

3       

 

4       

 

5       

 

6       

 

7       

 

8       
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nome do processo:  

 

Entrevistado (a) (s):                               Data da Entrevista: ___/___/_____. 

A presente entrevista tem como objetivo identificar quais são as principais etapas 

desenvolvidas para a prestação de serviços de Saúde dentro da Clínica “X”. As 

representando graficamente por meio dos fluxogramas. 

1 - Quais são os eventos que iniciam o processo? 

___________________________________________________________________ 

2 - Quais são os documentos legais exigidos? 

___________________________________________________________________ 

3 - Quem são os envolvidos e/ou partes interessadas? 

___________________________________________________________________ 

4 - Quais os procedimentos e rotinas no processo? Existem exceções? 

___________________________________________________________________ 

5 - Quais os recursos necessários para a execução do processo? 

___________________________________________________________________ 

6 - Quais são os sistemas informatizados ou aplicações que dão suporte ao processo? 

_________________________________________________________________ 

7 - Qual o fluxo das informações no processo? 

___________________________________________________________________ 

8 - Quais são os problemas identificados? 

___________________________________________________________________ 

9 - Quais são proposta de melhorias/soluções? 

___________________________________________________________________ 

10 - É importante elaborar um manual de rotina? Por quê? 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - FLUXOGRAMA VERTICAL 

 Análise ou operação  

 Execução ou inspeção  

   Espera  

 Arquivo provisório  

 Arquivo definitivo  

S
ím

b
ol

os
 

 Transporte 

T
ot

a
is

 

 

Rotina: atual (   )           proposta (   )  

Tipo de rotina:  

Setor:  

Efetuado por:  

Data:  

Ordem Símbolos Setor Descrição dos processos 

 

1        
 
 

 

2        
 
 

 

3        
 
 

 

4        
 
 

 

5        
 
 

 

6        
 
 

 

7         

8        
 
 

 

 

 


