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Oportunidade e Atitude 
“COMO ESTAMOS?” 



*ISO 9001:2015, é um SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE concebido para as empresas melhorarem seu 
desempenho. Com o INTUITO de garantir a OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS, maior agilidade no desenvolvimento 
de serviços e execução de tarefas mais ágeis A FIM DE SATISFAZER os clientes e alcançar o sucesso sustentado. 

É a COMPREENSÃO das 

ATIVIDADES pelas quais a 

organização IDENTIFICA seus 

OBJETIVOS e DETERMINA 

os processos e RECURSOS 

necessários para alcançar os 

RESULTADOS desejados. 

Sendo também, uma ferramenta 

de gestão organizacional que 

TRAZ MEIOS e formas de 

CONTROLAR e 

GERENCIAR PROCESSOS, 

com foco na SATISFAÇÃO 

DO CLIENTE 

Sistema de Gestão da 
Qualidade 



- Momento de identificarmos 

a SITUAÇÃO DO SISTEMA DE 

GESTÃO DA QUALIDADE 

(SGQ) na área. 

 

- QUAL foi a ATITUDE da 

Secretaria no momento da 

Auditoria? 

 

- RESULTADO da Auditoria?  

- O dobro de 

apontamentos. 

Auditoria Interna de 
Processos 



- RNC: NÃO ATENDIMENTO de 

um REQUISITO, 

DESCARACTERIZANDO A 

ENTREGA proposta a um 

cliente (interno ou externo), 

gerando prejuízo ao negócio 

da organização. 

 

- Não conformidades, o 

“DEDO DURO” ou nosso 

“AMIGÃO”? 

 

- OPORTUNIDADE ou 

obrigação? 

Registros de Não 
Conformidades (RNC) 



Vontade e Disponibilidade 
“MOMENTO DA VIRADA” 



Sistema de Gestão da Qualidade e a 
Secretaria Executiva 

Um novo momento, uma nova relação. 
Momento de progresso e compreensão do SGQ: 

vontade + disponibilidade SINERGIA:  

1. Reestruturação dos processos 
da Secretaria Executiva 

2. Reincorporação do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) na 
Secretaria Executiva 

PRIORIDADES: 

Negação; 
Conscientização; 
Ação; 
Mudança 

MUDANÇA 



Contando minha versão 
“APOIO DO APOIO? 

ME RESPEITA!” 



Mapeamento de processos e 
sua importância 

Padronizar trabalho , não é burocratizar 

Proposito: entrega de resultado com a mesma 

qualidade 

 
Identificar oportunidades de melhorias nos 

processos, não é criar regras para tomar SEU 

trabalho mais fácil 

 

Eliminar o retrabalho, as atividades redundantes 

e as tarefas de baixo valor agregado 

 

Estimar os recursos, além de definir e revisar 

funções, responsabilidades e autoridades entre os 

colaboradores 

O mapeamento de 
processos é uma forma de 

GESTÃO, que permite 
ESTABELECER uma 

ORGANIZAÇÃO eficiente 
das ATIVIDADES da 

cooperativa. 



Analise de cenário 

Como estávamos 
 
• De 01 processo mapeado, hoje 

são 10 processos 
• Identificação do VALOR 

ATIVIDADES E IMPACTO de 
suas ações 

• RECONHECIMENTO da 
cooperativa, do seu espaço que 
devem ocupar 

• EMPODERAMENTO! 
 

Vale a pena… 

Cenário atual 

Momento de descoberta 

Como estamos 

• Otimizar a organização existente 
• Mapear novas situações 

identificadas 
• Melhorar os processos já mapeados 
• Alinhar papeis e responsabilidades 

com outras áreas 
 

Melhorando e melhorando... 

Melhorias planejadas 

Momento de se desafiar 

O que pretendemos 

Momento de reflexão 

• Analise do resultado da 
Auditoria Interna 

• Estruturar um PLANEJAMENTO 
FACTÍVEL 

• Mapear atividades 
 

Dá trabalho... 



“O que descobrimos” 
“É verdade, que...?” 



É verdade que... ? 
 

Secretaria só atende telefone, anota recado e faz resumo de 
reunião... 

 

A área da Qualidade só burocratiza as coisas e só faz auditoria  

PRECISAVAMOS 
MELHORAR A 

COMUNICAÇÃO 
 

Que haviam propósitos a serem 
desvendados e alinhados. 

 

ATUA NÃO SÓ COMO 
FACILITADORA 

 da vida do executivo, como também 

facilita os processos internos, 
obtendo uma visão sistêmica de seus 
processos e contribuindo com o 
planejamento estratégico a fim de 
colaborar com os resultados. 

 

SÃO RESPONSÁVEIS POR 
GERENCIAR AS 
INFORMAÇÕES  

para saber processá-las e passa-las 
adiante. 

 

 

QUAL A FUNÇÃO DA ÁREA 
DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 é de ser um agente que possa auxiliar 

nas mudanças, com orientações que 
propiciem compreensão e atuação 
eficiente das atividades executadas. 
Gerando assim valor aos clientes internos 
e externos, por meio da entrega dos 
resultados propostos. 

 



 

Indicadores são impossíveis de aplicar na Secretária... 

Mas o que são indicadores? 
 

Forma de representação quantificada das características de um processo e de um serviço utilizado para acompanhar e 
melhorar os resultados ao longo do tempo. 

EM SÍNTESE: Forma de medir alguma coisa em relação a algo que se almeja (meta). 

Tá... Mas e a Secretária Executiva nessa história? 
 

Com base na experiência e entregas das Secretária da Unimed do Brasil, para rotinas de gestão de atividades qualitativas 
cujo o resultado seja dependente de terceiros, não é recomendável o uso de indicadores, este é cenário da Secretária 
Executiva da Unimed do Brasil. 
 
*Percentual de participantes na reunião “x” 
*Tempo médio para divulgação de uma ata aprovada 
*Tempo médio para preparação de uma ata 
 

 

Um indicador deve ter META, FREQUÊNCIA, PROPÓSITO e ANALISE. 
Deve ter impacto e inferir no resultado da cooperativa, direta ou indiretamente. 
 Relação: META & AÇÃO  

Exemplo: Turnover, Giro de estoque, lucratividade, produtividade, satisfação de clientes, etc. 
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