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RESUMO 

 
A automação de processos está diretamente associada à qualidade da produção e 
leva uma empresa a diminuir custos com mão-de-obra, garante um aumento de 
receita, além de aumentar a quantidade de variáveis monitoradas do processo. Tudo 
isso com sistema de supervisionamento utilizado para controle dos processos. 
Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo averiguar se com a automação de 
processos, é possível conferir um alto grau de exatidão e repetibilidade em cada 
etapa, reduzindo assim o tempo e gastos de materiais e uso de equipamentos. 
Como justificativa, tem-se que, hoje em dia, as informações disponíveis na linha de 
produção são essenciais para a tomada de decisões na administração empresarial. 
Todavia, acontece que, em grande parte das vezes, esta informação preciosa não 
chega até o nível de direção ou chega de maneira incompleta e com atraso. O 
emprego da automação na coleta instantânea de dados do chão-de-fábrica, 
tratamento e análise destes dados vem se tornando uma tendência na gestão das 
plantas industriais. Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. A pesquisa é do tipo 
exploratória-descritiva, caracterizando-se como qualitativa. Concluiu-se que a 
automação de processos beneficia as empresas de muitas maneiras, pois o erro 
humano é praticamente eliminado quando as tarefas são automatizadas. Portanto, 
automatizar um processo pode economizar várias horas por dia, o que também 
reduz significativamente os custos. 
 
Palavras-chave: Automação; Processos; Produção; Qualidade. 
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ABSTRACT 

 
Process automation is directly associated with production quality and leads a 
company to reduce labor costs, ensures increased revenue, and increases the 
amount of process variables monitored. All this with supervision system used to 
control the processes. Therefore, the present study aims to verify if with the 
automation of processes, it is possible to check a high degree of accuracy and 
repeatability in each step, thus reducing the time and expenses of materials and 
equipment use. As justification, it has been that, nowadays, the information available 
in the production line is essential for the decision making in the business 
administration. However, it often happens that this precious information does not 
reach the level of direction or arrives incompletely and late. The use of automation in 
the instantaneous collection of data from the factory floor, treatment and analysis of 
this data has become a trend in the management of industrial plants. Therefore, the 
methodology used for the development of the present study is a bibliographical 
review. The research is exploratory-descriptive, characterizing itself as qualitative. It 
was concluded that process automation benefits companies in many ways, since 
human error is virtually eliminated when tasks are automated. Therefore, automating 
a process can save several hours a day, which also significantly reduces costs 
 
Keywords: Automation; Processes; Production; Quality. 
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INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da economia global juntamente com o avanço do mercado 

competitivo gerou uma demanda expressiva pela necessidade de desenvolver novas 

tecnologias, e em decorrência da concorrência cada vez mais acirrada, empresas de 

pequeno porte vêm buscando alternativas para conseguirem sobreviver no mercado 

frente aos seus grandes concorrentes.  

A automação de processos está diretamente associada à qualidade da 

produção e leva uma empresa a diminuir custos com mão-de-obra, garante um 

aumento de receita, além de aumentar a quantidade de variáveis monitoradas do 

processo. Tudo isso com sistema de supervisionamento utilizado para controle dos 

processos. 

Os sistemas de automação de processos industrial admitem às empresas de 

manufatura conseguirem maiores ganhos na produtividade e qualidade. A 

automação se encontra cada vez mais presente no cotidiano industrial, sendo 

essencial para assegurar a competitividade das organizações. Contudo, a 

automação pode ir além do que somente tornar os processos de produção mais 

velozes e concisos.  

Hoje em dia, as informações disponíveis na linha de produção são essenciais 

para a tomada de decisões na administração empresarial. Todavia, acontece que, 

em grande parte das vezes, esta informação preciosa não chega até o nível de 

direção ou chega de maneira incompleta e com atraso. O emprego da automação na 

coleta instantânea de dados do chão-de-fábrica, tratamento e análise destes dados 

vem se tornando uma tendência na gestão das plantas industriais. 

Além disto, presentemente, torna-se de suma importância medir o 

desempenho dos equipamentos dentro de um sistema de produção, já que alguns 

pontos são inteiramente dependentes deste desempenho, tais como a produtividade 

dos processos, a eficácia da mão-de-obra, o grau de qualidade dos produtos, 

desempenho, dentre outros. 

Para crescer e atender as demandas do mercado, empresas procuram por 

meios de melhorar seus processos de uma maneira que resulte em redução de 

custos e em uma consciência sobre o que cada processo realmente representa 

dentro do negócio. Os principais desafios enfrentados por essas empresas estão 

relacionados questão de logística, padronização da produção e redução de 
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desperdícios, todas essas questões a automação oferecem respostas. 

A automação tem o objetivo de tornar os processos mais eficientes e eficazes 

nas organizações por meio de uso de tecnologias adequadas, da integração de 

informações e de sistemas, e de controle de fluxo de trabalho, criando a 

possibilidade de monitoramento em tempo real e de forma segura e confiável. Desta 

maneira, pergunta-se: ao automatizar o processo, é possível conferir um alto grau de 

exatidão e repetibilidade em cada etapa, reduzindo tempo, gastos de materiais e uso 

de equipamentos? 

Sendo assim, o estudo tem por objetivo averiguar se com a automação de 

processos, é possível conferir um alto grau de exatidão e repetibilidade em cada 

etapa, reduzindo assim o tempo e gastos de materiais e uso de equipamentos. 

Como objetivos específicos, busca-se apresentar os conceitos de sistemas de 

produção, bem como seus tipos, e o planejamento e controle de produção; abordar a 

qualidade na produção, mostrando definições, aspectos básicos e evolução; 

discorrer sobre a automação de processos, apresentando sua funcionalidade, 

benefícios e exemplos. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 

sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo. Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos 

provenientes de bibliotecas físicas, virtuais e site de busca. Como critérios de 

seleção das obras, foram utilizadas apenas obras publicadas em inglês e português 

entre os anos de 1990 e 2015. A pesquisa tem um aspecto exploratório-explicativo, 

com características de pesquisa qualitativa. Os descritores utilizados na busca 

eletrônica foram: Automação; Processos; Produção; Qualidade. 
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1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
 

1.1 CONCEITO 

 

A definição de administração se encontra pautada no ligamento de quatro 

ações, a saber: planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos trabalhadores 

de uma determinada empresa, além de usar da melhor maneira os recursos 

disponíveis, para assim alcançar os objetivos e metas constituídos. Deste modo, a 

ação de administrar a produção sucede em aproveitar, da melhor maneira possível, 

os recursos propostos à produção de bens ou serviços. Portanto, localiza-se 

diferentes definições de administração da produção ou de administração de 

operações expostas na literatura (ANTUNES, 2008). 

Na opinião de Lustosa (2008, p. 64), “a administração da produção aborda a 

forma pela qual as empresas produzem bens e serviços”. Já Rotondaro (2002, p. 73) 

diz que, “inicialmente de uma estratégia organizacional, a administração da 

produção pode vir a ser conceituada como sendo a gestão de recursos diretos que 

são imprescindíveis para a aquisição dos produtos e serviços de uma empresa”. 

Neste contexto, é de suma importância entender determinados conceitos. 

Para Ballestero-Alvarez (2010, p. 42), “a produção trata-se de uma rede de 

processos e operações em que os processos são concretizados por meio de um 

conjunto de operações”. Banov (2008, p. 51) “completa alegando que o modelo de 

fluxo, concebido no Japão, torna-se um dos mais eficazes na monitoração do 

produto acabado”.  

Isto tudo porque nesse modelo há uma complexidade que abrange 

informações ou também o fluxo dos materiais, tornando-se mais completo, no que se 

alude a análise de um processo. Portanto, o modelo de fluxo trata-se de uma junção 

da filosofia do Just in time (JIT) e no Controle da Qualidade Total (CQT), sendo 

assim chamado de Lean Production (DENNIS, 2008). 

Pode-se definir um sistema de produção como sendo o conjunto de atividades 

e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços. Deste 

modo, pode-se classificar os sistemas de produção em três grandes categorias: 

sistemas de produção contínua; sistemas de produção por lotes (fluxo intermitente) e 

sistemas de produção de grandes projetos sem repetição (ANTUNES, 2008). 

De tal modo, pode-se entender que um sistema de produção é constituído por 
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um ou mais processos que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas). 

Para tanto, a figura 01 logo abaixo ilustra de forma simplificada o diagrama de um 

sistema produtivo (ANTUNES, 2008). 

 
Figura 01 - Sistema de produção 

 
Fonte: Slack; Chambers e Johnston (2009) 

 

As entradas são constituídas pelos recursos a serem transformados, tais 

como materiais, informações e consumidores, e os recursos de transformação, 

formados por equipamentos e pessoas. Os produtos são as saídas do sistema de 

produção e podem abranger tanto a manufatura de bens quanto a prestação de 

serviços. Um processo é uma ou mais atividades que transformam um ou mais 

insumos (entradas) em um ou mais resultados (saídas) a seus clientes. Precisa-se 

garantir as entradas adequadas e o bom funcionamento do processo de 

transformação para que se obtenha as saídas pretendidas na forma de bens e 

serviços (NOVAES, 2001). 

Os processos devem ser projetados em função dos objetivos de desempenho 

desejados por uma organização em termos de qualidade (produzir com desempenho 

de qualidade melhor que a concorrência), custo (produzir a um custo mais baixo que 

a concorrência), velocidade (produzir mais rápido que a concorrência), confiabilidade 

(ser mais confiável nos prazos de entrega que a concorrência) e flexibilidade (ser 

capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos e inesperados) (CORRÊA; 

GIANESI, 2007). 

Entretanto, mesmo que as operações sejam similares entre si na forma de 
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transformar recursos de entrada em saída de bens e serviços, Krajewski; Ritzman e 

Malhotra (2009, p. 42) afirmam que, “ao selecionar as técnicas e estratégias 

apropriadas, os administradores podem projetar processos que dão vantagem 

competitiva às empresas”. 

Neste contexto, pode-se dizer que um sistema de produção se trata de um 

conjunto de atividades e operações inter-relacionadas que estão envolvidas na 

fabricação de bens e/ou serviços inicialmente da utilização de recursos (inputs) para 

mudar a condição de alguma coisa para gerar saídas/resultados (outpus). Segundo 

Netto (2008, p. 30), habitualmente, os sistemas de produção ficam agrupados em 

três categorias, a saber:  

 
Sistemas de Produção Contínuos: estes, igualmente denominados de 
fluxo em linha, exibem um encadeamento lineal para se fazer o produto e/ou 
serviço; os produtos são muito padronizados e dimanam de um posto de 
trabalho a outro em uma sequência prevista. Por exemplo, o procedimento 
de embalagem em uma empresa de alimentos; 
Sistemas de Produção Intermitente: aqui, a produção é realizada em 
lotes. Completando-se a produção do lote de um produto, demais produtos 
ocupam o seu lugar nas máquinas. O produto original apenas irá voltar a ser 
realizado após um certo tempo, assinalando-se, de tal modo, uma produção 
intermitente de cada um dos produtos. Por exemplo, as companhias 
metalúrgicas que racionam as operações em fases e na própria máquina, 
realiza-se o primeiro procedimento, para-se a máquina e principia-se a 
produção do segundo processo, e quando terminado, regressa-se ao 
processo inicial; 
Sistema de Produção para Grandes Projetos: nessa categoria, tem-se 
um encadeamento de trabalhos no transcorrer do tempo, comumente de 
extensa duração, com insuficiente ou nenhuma repetição. Assinala-se por 
apresentar um elevado custo e dificuldade de gestão nas etapas de 
planejamento e controle. 

 

Assim, um procedimento de produção trata-se de um sistema de ações que 

se encontram inter-relacionadas de maneira dinâmica e que estão guiadas para a 

transformação de verificados itens. De tal maneira, os elementos de entrada advêm 

a ser elementos de saída, no encadeamento de um procedimento onde é acrescido 

o seu valor. Todavia, compete ressaltar que os elementos de entrada se tratam dos 

bens que são usados com fins produtivos (as matérias-primas). Os produtos, por 

outro lado, ficam propostos à venda aos clientes (MARTINHO, 2006). 

As ações de produção tratam-se das atividades desenvolvidas no campo do 

processo. Assim, podem ser ações imediatas (que originam serviços que, por sua 

vez, são aproveitados pelo produto final, involuntariamente da sua condição de 

transformação) ou ações mediatas (que causam serviços que são consumidos por 
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demais ações ou atividades do processo). Todavia, mesmo que haja uma ampla 

quantidade de tipologias de produtos, segundo Coelho (2008, p. 44), pode-se citar 

as principais, tais como: “os produtos finais, que apresentam os mercados em que a 

empresa interage, e os produtos intermédios, podendo ser usados como elementos 

de entrada ou demais ações que compõem o próprio processo de produção”. 

Os processos de produção, portanto, podem ser classificados de diferentes 

maneiras. Pautado ao tipo de modificação experimentada, podem ser técnicos 

(mudam as propriedades inerentes das coisas), de maneira (alterações de seleção, 

maneira de disposição das coisas), de localidade (condução das coisas no espaço) 

ou de tempo (conservação no transcorrer do tempo). Segundo a maneira de 

produção, o procedimento pode ser simples (sempre que a produção possua por 

alvo uma mercadoria ou um serviço de tipo excepcional) ou múltiplo (sempre que os 

produtos sejam tecnicamente interdependentes) (MARTINHO, 2006). 

 

1.2 TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

Segundo Ferreira (2009, p. 101), “sistemas de produção são classificados 

com o objetivo de compreender as particularidades diferenciadoras e, de tal modo, 

auxiliar na compreensão de suas atividades, bem como no seu planejamento”. 

Assim, com esta classificação torna-se admissível usar tipos característicos de 

ferramentas de gestão para cada tipo caracterizado de sistemas de produção. Para 

Tondato (2004, p. 51), estes sistemas são separados em três classes, a saber: 

“sistemas de produção contínua (fluxo em linha), sistemas de produção por lotes, e 

sistemas de produção para grandes projetos”. 

Os sistemas de produção por lotes exibem as consequentes particularidades: 

elevada flexibilidade em razão do uso de equipamentos para aproveitamentos 

gerais, fluxo intermitente, baixo volume de produção, dificuldade de controle em 

razão do fluxo desordenado. Maia (2002, p. 67) explica que, para as organizações 

que atuam com encomenda ou em mercados pequenos, “este tipo de sistema é 

praticamente obrigatório, uma vez que se tratam de sistemas compartilhados no 

estágio inicial de vários produtos”. 

Assim, os sistemas de produção contínuos beneficiam a automatização dos 

procedimentos de produção, em razão de serem interdependentes. Esse tipo de 

sistema é aplicado quando há uma similaridade na produção e demanda de bens 
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e/ou serviços. Além disto, este tipo de sistema se mostra eficaz em razão da 

padronização das tarefas, bem como a utilização de equipamentos especializados, 

porém, em contrapartida, são sistemas bastante inflexíveis (GUELBERT, 2004). 

Heidemann (2007, p. 73) fala que “os sistemas de produção voltados para 

projetos de grande porte, tem um aspecto essencial que se trata do seu elevado 

valor, além da dificuldade localizada no planejamento e controle”. De tal modo, cada 

projeto realizado é característico, portanto, não existe um fluxo pré-determinado de 

produtos. Os trabalhos duramente se reproduzem, pois são, em grande parte, de 

ampla duração e têm uma sequência para serem concretizadas. 

Esta classificação dos sistemas de produção possui como finalidade tornar 

simples a percepção acerca das particularidades intrínsecas a cada sistema e, logo, 

relacioná-las com a complexidade das atividades do planejamento e controle da 

produção destes sistemas. Assim, a figura 02 logo abaixo mostra a classificação dos 

sistemas de produção (GUELBERT, 2004). 

 
Figura 02 - Classificação dos sistemas de produção 

 
Fonte: Maia (2002) 

 

Diante disto, a classificação dos sistemas de produção, especialmente em 

cargo do fluxo do produto, reveste-se de ampla utilidade na classificação de uma 

ampla multiplicidade de métodos de planejamento e gerenciamento da produção. 

Portanto, é admissível apontar grupos de metodologias e demais ferramentas de 
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gestão em função do tipo exclusivo de sistema. Conforme Ferreira (2009, p. 102), 

habitualmente, os sistemas de produção são agrupados em três grandes categorias, 

que são as seguintes: “sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha; sistema 

de produção por lotes ou por encomenda (fluxo intermitente); sistemas de produção 

de grandes projetos sem repetição”.  

Os sistemas de produção contínua (fluxo em linha) exibem uma série linear 

para se realizar o produto ou serviço; os produtos são amplamente padronizados e 

dimanam de um posto de trabalho para outro em um encadeamento prognosticado. 

As diferentes fases do processamento, precisam ser balanceadas para que as mais 

lentas não contemporizem a rapidez do processo. De uma maneira comum, os 

sistemas de fluxo em linha, são também assinalados por uma elevada eficácia e 

proeminente inflexibilidade (FERREIRA, 2009). 

Nos sistemas de produção intermitente (fluxo intermitente), a produção é 

realizada em lotes. Ao fim da produção do lote de um produto, demais produtos 

ocupam o seu espaço nas máquinas. O produto original apenas retorna a ser 

realizado após um tempo, assinalando-se, de tal modo, uma produção intermitente 

de cada um dos produtos (FERREIRA, 2009). 

No sistema de produção intermitente, a mão-de-obra e os equipamentos 

ficam comumente dispostos em centros de trabalho por tipo de capacidades, 

operação ou equipamento, portanto, os equipamentos, bem como as aptidões dos 

colaboradores, são agrupados conjuntamente, definindo um tipo de arranjo físico 

conhecido como funcional ou por processo (FERREIRA, 2009). 

Em se tratando de sistema de produção para grandes projetos, este tipo 

caracteriza-se bastante dos tipos antes vistos, já que, de fato, cada projeto trata-se 

de um produto exclusivo, não existindo, de tal modo, um fluxo do produto. Portanto, 

existe um encadeamento lógico de trabalhos no transcorrer do tempo, comumente 

de extensa constância, sem qualquer repetição (FERREIRA, 2009). 

 

1.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

De acordo com Shingo (1996, p. 80), as empresas são tidas, primeiramente, 

como instituições que têm como principal finalidade o lucro, “e como as 

responsabilidades são restritas a problemas econômicos, estas precisam avaliar de 
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maneira frequente, o que produzir, como produzir e para quem produzir)”, 

considerando sempre as alterações em cargo dos ambientes onde operam. 

De tal modo, pode-se afirmar que o planejamento e controle de produção, 

trata-se da área que surgiu para controlar e planejar a produção de determinados 

momentos, ferramenta essa fundamental para que haja uma definição dos recursos 

e itens inteiramente conexos com a produção. Segundo Yin (2010, p. 80), pode-se 

falar que o planejamento e controle de produção está pronto quando este responde 

as consequentes questões: “o que produzir? Quando produzir? Onde produzir? 

Como produzir? Quando produzir? Com o que produzir? Com quem produzir”? 

Inicialmente da ocasião onde se tem as respostas à tais questões acima 

expostas, o planejamento e controle de produção poderá criar um Plano Mestre de 

Produção (PMP), que se trata da diretriz de produção. Logo abaixo, é exibida a 

figura 03 que evidencia a função do planejamento e controle de produção (YIN, 

2010). 

 
Figura 03 - Função do planejamento e controle de produção 

 
Fonte: Yim (2010) 

 

De acordo com os dizeres de Machado (2006, p. 73), o planejamento se 

menciona à plena identificação da necessidade mercadológica (demanda), como do 

mesmo modo, “o que as empresas possuem para oferecer, ou seja, as atividades de 
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planejamento adéquam os sistemas, processos e decisões que vinculam distintos 

aspectos da oferta e da demanda”. Assim, em todos os aspectos, o conceito de 

planejamento pode ser avaliado como sendo um instrumento que organiza os 

suprimentos com o objetivo de que eles possam atender plenamente a demanda da 

atividade indicada. 

Acompanhando esta lógica, o planejamento de produção advém a ser 

importante, precisando ser muito bem elaborado para que não aconteça uma 

atividade em demasia, causando assim gastos dispensáveis, causando, por 

conseguinte, a ausência de produto em relação à demanda, portanto, adequando, 

por meio de novas tecnologias, tais como máquinas modernas e automatizadas, 

uma maior produtividade com qualidade elevada, Conforme Fortes (2010, p. 97): 

 
Para que haja o desenvolvimento de um bom planejamento, se faz 
imprescindível sincronizar o suo dos recursos humanos com os recursos 
físicos, permitindo assim uma maior adequabilidade e método, portanto, a 
organização pode constituir planejamentos em diferentes níveis estratégicos 
e táticos, bem como operacionais. 

 

Sendo assim, observa-se que o planejamento se trata da função gerencial 

que decide previamente as metas a serem alcançadas e o que precisa ser realizado 

para ser alcançado da melhor maneira admissível, ficando direcionado para o 

prosseguimento da organização e enfocando seu futuro. Além disto, sua importância 

convive no fato de que, sem o devido planejamento, a organização fica sem enfoco, 

aceito que, o mesmo estabelece metas a serem atingidas, bem como define 

prioridades e expõe as atribuições de cada pessoa dentro da empresa (FORTES, 

2010). 
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2 QUALIDADE NA PRODUÇÃO 
 

2.1 DEFINIÇÃO 

 

A qualidade trata-se de um procedimento fundamentalmente cultural e 

abrange a motivação, o compromisso e a educação dos envolvidos, que precisam 

ser incitados para uma participação de longo prazo no desenvolvimento progressivo 

dos processos, padrões e dos produtos da organização. A qualidade também 

precisa ser enxergada como um procedimento dinâmico, continuado e de atividade 

constante de identificação de falhas nas rotinas e procedimentos, que precisam ser 

consecutivamente revistos, atualizados e disseminados, com a participação da 

direção e de todos os colaboradores da organização (FELDMAN; GATTTO; CUNHA, 

2005). 

A proeminência na qualidade dos serviços aumentou nas últimas duas 

décadas e vem sendo abordada e aproveitada pelas organizações de todos os 

segmentos. De tal maneira, pode-se conceituar a qualidade de serviço como o nível 

de discrepância entre as perspectivas dos clientes e a experiência verdadeira para o 

serviço (FELDMAN; GATTTO; CUNHA, 2005). 

Além do mais, pode-se adjudicar à qualidade de serviços a discrepância que 

há entre as perspectivas e as percepções (qualidade percebida) do cliente com 

relação a um serviço experimentado. Gianesi e Corrêa (2008, p. 64) conceituam 

qualidade em serviços como “o nível em que as perspectivas dos clientes são 

atendidas/excedidas por sua percepção do serviço prestado”. 

A qualidade adveio a ser um fator estratégico para as organizações, pois 

deixou de representar o diferencial para ser vista e compreendida como uma 

condição de preexistência, um imperativo e, por conseguinte, a gestão da qualidade 

adveio a assumir a mesma significação. Sobre a gestão da qualidade no Brasil, 

avalia-se que ainda se tem um extenso caminho a ser cursado, pois o ingresso e 

desenvolvimento dos conceitos a ela pertinentes chegaram bem tarde nos países 

em desenvolvimento, fato explicado por uma série de questões histórico-econômicas 

(ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011). 

De acordo com Paladini (2007, p. 136), no que se alude à conceituação da 

gestão da qualidade, em síntese, pode-se conceituá-la como um “[...] processo de 

definição, implantação e avaliação das políticas de qualidade”. Similarmente, como 
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se analisa na qualidade em termos de conceituação, a gestão da qualidade vem 

sendo também foco de várias conceituações. Ao analisá-las, é admissível 

compreender que é compreendida como uma filosofia, um conjunto de metodologias, 

melhoramento consecutivo, um serviço (ao consumidor e a clientes) e envolvimento 

da mão-de-obra.  

De tal maneira, observa-se que se trata de um procedimento interativo de 

planejamento, ação e revisão, que procura o melhoramento consecutivo. Ademais, 

baseia-se em princípios, tais como o melhoramento consecutivo, abordagem 

científica, visão de processos, liderança, comprometimento e envolvimento 

(CARPINETTI, 2010). 

 

2.2 ASPECTOS BÁSICOS 

 

A gestão da qualidade trata-se de uma estratégia usada pelas organizações 

para conseguirem vantagens competitivas e contentarem os seus clientes. Hoje em 

dia, as atividades pertinentes com a qualidade se expandiram e são avaliadas como 

importantes para o sucesso estratégico. Um programa de qualidade demanda por 

diversas vezes alterações no comportamento dos indivíduos, treinamento e, 

sobretudo, o comprometimento total de todos que atuam dentro da organização 

(GIANESI; CORRÊA, 2008). 

Assim, a preocupação com a qualidade nasceu no envolvente industrial, 

entusiasmada, principalmente, pela produtividade e competitividade da indústria 

automobilística. No começo, no fim do século XIX, a proeminência era com a 

verificação dos produtos e a preocupação com as necessidades dos clientes foi 

deixada de lado (GIANESI; CORRÊA, 2008). 

Posteriormente a Primeira Guerra Mundial, a proeminência da qualidade 

adveio a ser a inclusão das metodologias estatísticas, suprindo a verificação final 

pelo controle estatístico do processo, isto é, a qualidade precisaria ser avaliada por 

amostragem no transcorrer de todo o processo de produção. A Segunda Guerra 

Mundial colaborou para uma nova modificação na maneira de conceituar qualidade 

e, inicialmente desta data, qualidade adveio a ser associada a ausência de falhas, 

de maneira a permitir a produção de produtos com ampla garantia (GIANESI; 

CORRÊA, 2008). 

A crise econômico-financeira proveniente das guerras, entusiasmou para que 
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as organizações se preocupassem com a qualidade, de maneira a diminuir custos 

com a produção sem falhas. Neste mesmo período, o Japão que saiu arrasado da 

Segunda Guerra Mundial, definiu o movimento da qualidade como a estratégia de 

sair da crise e extinguir as perdas e falhas (CARPINETTI, 2010). 

Nota-se, desta maneira uma alteração na maneira de se conceituar qualidade, 

ao agrupar o envolvimento dos colaboradores da organização na implementação de 

ferramentas e técnicas que objetivavam a satisfação do cliente. O Total Quality 

Control (TQC) veio a ser um movimento que colaborou para a inclusão das 

organizações japonesas no mercado internacional com qualidade e produtividade 

(GIANESI; CORRÊA, 2008). 

Inicialmente da década de 1980, os países do ocidente implementaram o 

momento conhecido como Total Quality Management (TQM), como uma reação a 

perda de mercado competitivo em função do progresso japonês. Depois disto, a 

qualidade adveio a ser enxergada como uma estratégia competitiva interligada com 

as outras estratégias da organização. Assim, a qualidade veio a ser um dos critérios 

competitivos, colocando a preocupação com a satisfação dos clientes e 

fornecedores em primeiro lugar (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011). 

De tal modo, a gestão da qualidade deixou de ser preocupação 

exclusivamente do setor industrial e veio a ser um diferencial também para as 

organizações do mercado de prestação de serviço. A abordagem predominante 

deixou de ser apenas a correção de falhas e passou a ser também a anticoncepção 

(ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011). 

Frente a este expressivo e considerável progresso, o conceito de qualidade 

foi se alterando no transcorrer dos tempos. Sendo assim, se a qualidade precisa ser 

administrada, ela precisa elementarmente ser compreendida. Desta maneira, 

entende-se que a qualidade depende, sobretudo, do referencial pela qual é 

ressaltada (CARPINETTI, 2010). 

 

2.3 EVOLUÇÃO 

 

No entendimento de Lima e Erdmann (2006, p. 277), a gestão da qualidade 

abrange a mobilização de “[...] recursos institucionais para a construção de um 

paradigma no qual desenvolvem-se rotinas, procedimentos, processos e 

metodologias no sentido de satisfazer o cliente”. Entretanto, destaca-se que 
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conceituar o que é qualidade é essencial, pois o entendimento que dela se possui 

entusiasma inteiramente no estabelecimento da cultura da qualidade na 

organização, a qual representa um dos principais empenhos da gestão da qualidade. 

Neste contexto, avalia-se o que se compreende por qualidade e seus efeitos 

na gestão da qualidade. Logo, se a qualidade for compreendida apenas como uma 

coisa abstrata será avaliada como inatingível e, portanto, todos os empenhos serão 

inviáveis e impotentes, noção que pode induzir à acomodação. Ademais, se for 

levada em consideração apenas como uma coisa individual das pessoas, então não 

poderá ser conceituada e, por conseguinte, mensurada e avaliada. Deste modo, se 

for avaliada apenas como unívoco de perfeição, tem-se a interpretação de que se 

existir qualidade, então não existe mais o que melhorar e aperfeiçoar (PALADINI, 

2007). 

Além disto, se a qualidade pode ser compreendida como uma coisa imutável, 

não é necessário seguir novas convergências e, se ela ainda pode satisfizer a um 

requisito mínimo de funcionamento, pode-se deduzir que basta somente funcionar 

para ter qualidade, o que não demanda muitos empenhos. E finalmente, se o 

entendimento é de que a qualidade se trata de um campo que se abrange 

excepcionalmente com esta questão, tem-se que é trabalho para especialistas no 

assunto, e os demais se excetuam dos empenhos e das responsabilidades 

pertinentes aos processos de qualidade na instituição (LIMA; ERDMANN, 2006). 

Frente a isto, fica claro o equívoco de levar em consideração somente um dos 

aspectos acima mencionados, uma vez que a qualidade abrange uma pluralidade de 

itens, pois se trata de um constructo que envolve distintos conceitos (PALADINI, 

2007). 

Outro fator fundamental para a gestão da qualidade, é a política de qualidade 

da empresa, pois mantêm entre si um elevado grau de interdependência. Paladini 

(2007, p. 136) robustece este pensamento quando alega que “[...] não é possível 

estruturar o processo de gestão da qualidade sem que seja definida, conhecida e 

bem entendida a política que a organização adotará em relação à qualidade”. 

Todavia, sabe-se que a acepção da política de qualidade de uma empresa 

ocorre na esfera da direção, uma vez que abrange a tomada de inúmeras decisões 

que suplantam as dimensões da esfera operacional. Acerca disto, Oliveira (2009, p. 

16) apõe que precisa constituir-se em um documento, o qual precisa especificar, de 

maneira resumida, “[...] o compromisso da Direção com a qualidade, servindo como 
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um guia filosófico para as ações gerenciais, técnicas e operacionais [...]”, e também, 

“[...] possibilitará a divulgação para os clientes externos do comprometimento da 

empresa para com a qualidade”. 

Neste contexto, pode-se articular que o procedimento da gestão da qualidade 

abrange duas áreas diferentes de atuação: o nível global (estratégico) e o nível 

operacional. No primeiro, compete à gestão da qualidade cooperar com a direção na 

acepção das políticas da qualidade e, em compensação, na esfera operacional ela 

precisa desenvolver, implementar e avaliar os programas de qualidade. Assim, isto 

evidencia a extensa e distinta atuação da gestão da qualidade, a qual permeia toda 

a organização, pautando-se com os diferentes níveis hierárquicos que se exibem 

(LIMA; ERDMANN, 2006). 

Por fim, sabe-se que a gestão da qualidade exerce funções técnicas próprias 

de sua área, em conformidade com a política da qualidade da organização. Abrange 

a organização de um modo geral e demanda interfaces com os outros 

setores/serviços, conjecturando também no processo gerencial da organização. 

Neste aspecto, tem componentes técnicos que demandam a figura de um gerente 

da qualidade, que representa a função “gestão da qualidade”, todavia, não detém 

exclusividade sobre ela (PALADINI, 2007). 
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3 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 
 

3.1 FUNCIONALIDADE 

 

A automação de processos de negócios é uma maneira pela qual as 

empresas adotam os passos complexos e redundantes de seus processos e 

simplifica-os por de modo simples. Em termos simples, a automação de processos é 

uma abordagem inovadora para sistematizar processos críticos de negócios 

(MOREIRA, 2008). 

Sabe-se que toda empresa é um sistema de processos inter-relacionados. 

Assim, à medida em que o negócio se expande, esses processos crescem em 

quantidade e complexidade - e às vezes – fica um tanto quanto bagunçado. Assim, 

adicionar novos funcionários ou departamentos torna a comunicação desafiadora, e 

a informação nem sempre é compartilhada com as pessoas que precisam dela 

(MOREIRA, 2008). 

Portanto, novas aplicações são implementadas enquanto os sistemas legados 

ainda estão em vigor. Enquanto isso, os executivos ainda estão procurando por mais 

maneiras de reduzir as despesas gerais e continuar a crescer a empresa. Segundo 

Tubino (2009, p. 59), “a automatização de processos comerciais existe para agilizar 

seus processos, e reduzir a complexidade de gerenciá-los todos simultaneamente”. 

O software de automação de processos empresariais levam a um trabalho 

tedioso e manual. Desta maneira, todos os processos repetitivos que levam muito 

tempo em uma empresa - como transferir arquivos, gerar relatórios ou extrair dados 

de fontes não estruturadas - podem ser automatizados a partir de uma localização 

central. Portanto, a parte do processo da automação de processos empresariais, é o 

ponto crucial. Quando implementa-se um software de automação de processos 

dentro de uma empresa, cada etapa no processo automaticamente inicia o próximo 

(MOREIRA, 2008). 

 

3.2 BENEFÍCIOS 

 

A automação de processos beneficia as empresas de muitas maneiras. O erro 

humano é praticamente eliminado quando as tarefas são automatizadas. 

Automatizar um processo pode economizar várias horas por dia, o que também 
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reduz significativamente os custos. Assim, liberar os funcionários dos seus trabalhos 

manuais, significa que eles podem se concentrar em coisas mais importantes, tais  

como a estratégia de alto nível e inovação (CORREA; CORREA, 2007). 

Segundo Gaither e Frazier (2002, p. 72), “a automação de processos no 

campo dos negócios, é uma transformação organizacional que visa impulsionar a 

eficiência, fornecer transparência e facilitar o cumprimento de processos repetitivos”. 

As organizações usam a automação de várias formas - desde o simples assento de 

funcionários até complexos processos de contas a pagar - para eliminar a 

necessidade de funcionários encaminhar o papel de um local físico para outro, para 

registro, processos de trabalho ou aprovações.  

Assim, com o software de automação, qualquer processo de papel manual 

pode ser automatizado para atingir esses objetivos. De acordo com Gaither e Frazier 

(2002, p. 73), os elementos-chave para identificar um processo de automação, são 

os seguintes: o processo requer consistência em toda a organização; o processo é 

repetível; o processo precisa ser livre de erros”. 

Todavia, a automação de processos não se trata apenas de substituir papel 

com arquivos digitais - a automação de processos de negócios visa tornar os 

processos mais econômicos, simplificados, à prova de erros e transparentes. Com 

os processos automatizados no local, as organizações economizam tempo e 

asseguram que as melhores práticas sejam implementadas, para assim melhorar a 

eficiência operacional global (CORREA; CORREA, 2007). 

A automação de processos lida com aplicações vastas, em diversas 

indústrias, e observa um crescimento mais rápido do que nunca para impulsionar o 

crescimento nesta área. A automação de processos encontra aplicação nos 

processos mais simples em permitir que os usuários mantenham os horários do 

escritório para aplicativos mais intensos, como assistentes online, por exemplo, para 

oferecer suporte ao serviço ao cliente, e até mesmo, desenvolver ferramentas de 

reconhecimento de fala que possibilitem uma vida cotidiana mais fácil para as 

pessoas (CORREA; CORREA, 2007). 

No entanto, ao contrário da robótica industrial, que oferece suporte de 

máquinas e capacita a fabricação, a automação de processos visa permitir que os 

funcionários criem soluções em ferramentas fáceis de entender para os usuários 

comerciais não técnicos que não só podem usá-los, mas também criar a inteligência 

para eles eventualmente assumir sua linha de tarefas que amplia seu tempo para 
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melhor aproveitamento do tempo. Portanto, a automação de processos encontra 

aplicação em todos os segmentos - empresariais e indústrias - deixando as mentes 

inovadoras para aproveitar as possibilidades de soluções baseadas em automação 

para empresas de todos os portes (MOREIRA, 2008). 

Todos os departamentos em operações, tais como marketing, 

desenvolvimento de negócios, serviços etc., podem encontrar soluções com 

automação de processos necessárias à medida em que o tempo passa. Quanto 

maior a conscientização que se traz sobre isso ao mundo organizacional, mais se 

fortalece o trabalho do futuro, para assim trabalhar em tarefas mais intelectualmente 

estimulantes do que investir todo o tempo em tarefas rotineiras (MOREIRA, 2008). 

 

3.3 EXEMPLOS 

 

Para gerenciar uma cadeia de processos complexos, como uma empresa de 

logística, por exemplo, com tamanho subcontinental e centenas de clientes, precisa-

se garantir um compromisso total com controles internos e redução de custos. A 

seguir, menciona-se cinco exemplos de automação de processos no campo 

empresarial (MOREIRA, 2008). 
Redução de controles paralelos: integração de diferentes áreas e 

departamentos, como finanças, Recursos Humanos (RH), orçamento, qualidade e 

produção; recuperação centralizada de dados estatísticos; mais serviços de 

qualidade; recuperação de receita; diminuição dos custos (MOREIRA, 2008). 

Benefícios: aumento do controle administrativo; comunicação aprimorada 

entre diferentes áreas; e-mails desnecessários reduzidos; possibilidade de monitorar 

processos; aumento da capacidade de gerenciamento; melhoria contínua 

(MOREIRA, 2008). 

Eventos e progressos: monitorar os tempos de resposta; monitorar a 

qualidade das respostas; sugerir soluções; encontrar a satisfação do cliente; enviar 

os comentários aos setores mencionados (MOREIRA, 2008). 
Vantagens e soluções: automação de novos processos; remodelagem de 

processos; melhor controle de atividades; indicadores de medição; gerenciamento 

mais ágil e eficiente; geração de provas; conformidade com os requisitos legais; 

feedback positivo das instituições fiscais (MOREIRA, 2008). 
Demais benefícios: controle adequado dos processos; monitoramento do 
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fluxo de trabalho em tempo real; controle ágil das chamadas; monitoramento das 

soluções oferecidas; prioridade da capacidade de cuidados mais urgentes; 

quantificação de chamadas para melhor alocação de equipes de atendimento ao 

cliente; criação de indicadores confiáveis; indicadores de medição eficientes e ágeis; 

integração com outros processos; redução de consultas pessoais, via telefone ou via 

e-mail, sendo substituída pela funcionalidade da ferramenta (MOREIRA, 2008). 

Neste contexto, empresas de médio porte com algumas filiais, oferecem 

serviços que podem ser os principais beneficiários dos processos de automação. Os 

clientes de serviços são muito suscetíveis a variações na qualidade e variabilidade 

da experiência. É por isso que as ferramentas de automação que trazem uma visão 

ampla do que está acontecendo na empresa, através de interfaces, permitindo um 

monitoramento próximo e em tempo real, traz grandes ganhos de gerenciamento e 

controle para gerentes, que, logo, se refletem na qualidade do serviço final e na 

satisfação do cliente (CORREA; CORREA, 2007). 

Em síntese, observa-se que a automatização de processos empresariais visa 

tornar os processos mais eficientes e eficazes nas organizações, através do uso de 

tecnologias apropriadas, integração de informações e sistemas e controle de fluxo 

de trabalho, criando assim a possibilidade de monitoramento em tempo real de 

forma confiável e segura (CORREA; CORREA, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve por objetivo averiguar se com a automação de 

processos, é possível conferir um alto grau de exatidão e repetibilidade em cada 

etapa, reduzindo assim o tempo e gastos de materiais e uso de equipamentos. 

Sendo assim, concluiu-se que a automação de processos beneficia as empresas de 

muitas maneiras, pois o erro humano é praticamente eliminado quando as tarefas 

são automatizadas. Portanto, automatizar um processo pode economizar várias 

horas por dia, o que também reduz significativamente os custos. 

Constatou-se também que as empresas têm buscado melhorias, a fim de se 

tornarem mais competitivas, agregando valor aos produtos e reduzindo os custos. 

Mas muitas vezes, as melhorias não se impõem ao produto, e sim ao processo 

produtivo de produção, visto que em alguns casos os produtos estão consolidados e 

não sofrem mais alterações. 

Neste contexto, constatou-se também que os processos produtivos, em geral, 

proporcionam a oportunidade de colocar em prática, essas melhorias, através de 

sistemas cada vez mais automatizados. Sendo assim, a implantação de novas 

tecnologias é fundamental para o desenvolvimento dessas empresas e 

consequentemente crescimento econômico. 

O presente estudo mostrou que a automação de processos de Interação 

restaura o controle sobre os processos de negócios, e cria visibilidade em suas 

operações à medida que ele se automatiza. A automação de processos acompanha 

o trabalho, progresso, pessoas, habilidades, qualificações, disponibilidade e 

recursos. A automação de processos otimiza os processos ao priorizar e rotear 

automaticamente o trabalho para uma qualificação. Além do mais, observou-se que, 

na maioria dos casos, o quão bem uma organização implementa e executa seus 

principais processos comerciais, desempenha um papel importante na determinação 

do seu sucesso geral.  

Em termos gerais, ressalta-se que o presente estudo foi de grande 

importância, pois mostrou que existem duas abordagens básicas para implementar a 

automação de processos. A primeira, usa integração de lógica de negócios para 

conectar o software de automação diretamente à lógica comercial de cada aplicativo 

por meio de um adaptador apropriado. Essa abordagem é usada pela maioria dos 

softwares de automação convencionais, como os sistemas típicos de gerenciamento 
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de processos de negócios. 

 

A segunda abordagem usa adaptadores que se conectam à interface do 

usuário de cada aplicativo, e não à lógica de negócios. Esta é a abordagem tomada 

pelas soluções de automação de processos, que se comportam como um 

participante do processo normal, acessando cada aplicativo como um usuário 

humano faria. Portanto, percebeu-se que o processo automatizado se comporta 

como um trabalhador virtual focado em tarefas normalmente realizadas pelo homem, 

e substitui completamente o elemento humano. 

Ademais, como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudos que 

busquem identificar o uso de ferramentas de qualidade no atendimento dos usuários 

em bibliotecas, buscando identificar quais instituições estão envolvidas nas ações e 

procedimentos de procura pela qualidade total no atendimento. 
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