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RESUMO 

O mapeamento dos processos é uma atividade muito importante para a gestão de 
processos, auxiliando no conhecimento de todas as atividades envolvidas dentro de 
uma empresa, visando sempre a qualidade dos seus produtos e a satisfação de seus 
clientes. Dentro desse cenário, desenvolveu-se um trabalho em uma empresa de 
tecnologia eletrônica situada no município de Santa Cruz do Sul, visando como 
principal objetivo o mapeamento de processos decorridos no setor de manutenção da 
empresa e, a partir deste identificar os principais problemas e propor melhorias na sua 
gestão. A partir de uma pesquisa de caráter qualitativa e descritiva, foram realizadas 
a observação do meio e de documentos e entrevistas, a fim de compreender as 
atividades diárias envolvendo a manutenção, cuja análise se deu através da utilização 
de ferramentas da qualidade. Nesse contexto foi possível sugerir a implantação de 
importantes melhorias que tendem a aumentar a eficiência do processo, frente as 
necessidades impostas pelo mercado e às exigências de seus clientes.  
 
Palavras-chaves: Mapeamento de processos. Gestão da qualidade. Manutenção. 
Tecnologia eletrônica.   
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ABSTRACT 

 
Process mapping is a very important activity for process management, aiding in the 
knowledge of all the activities involved within a company, always aiming at the quality 
of its products and the satisfaction of its customers. Within this scenario, a work was 
developed in an electronic technology company located in the city of Santa Cruz do 
Sul, aiming as a main objective the mapping of processes in the maintenance sector 
of the company and, from this, identify the main problems and propose improvements 
in its management. From a qualitative and descriptive research, the observation of the 
environment and documents and interviews were carried out in order to understand 
the daily activities involving maintenance, which were analyzed through the use of 
quality tools. In this context, it was possible to suggest the implementation of important 
improvements that tend to increase the efficiency of the process, facing the needs 
imposed by the market and the demands of its clients. 
 
Keywords: Process mapping. Quality management. Maintenance. Electronic 
technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia global é amplamente impulsionada pelos rápidos progressos da 

tecnologia, fazendo com que as empresas envolvidas com o setor tecnológico, 

adaptem-se a essa constante transformação. Diante deste ambiente, muitas vezes 

competitivo, tem-se a necessidade da prática de um gerenciamento eficaz nas 

empresas, visando sempre a garantia da qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos, possibilitando o alcance da satisfação dos clientes.  

O controle desse processo se mostra como uma atividade de particular 

importância no meio empresarial, direcionando rotinas e ações, cujos resultados 

auxiliam na organização das atividades e na sua melhora contínua, para com isso 

alcançar os resultados previamente estabelecidos.  

O cenário competitivo em que se encontra o mercado atual, faz com que as 

empresas tenham uma atenção especial frente a satisfação dos seus clientes, 

buscando assim, estar em constante ajuste no aperfeiçoamento de seus processos 

produtivos, se adaptando as constantes alterações nos padrões de exigência de seus 

consumidores.  

Nesse enfoque, as empresas sentem a necessidade de se organizar de forma 

eficiente, com o intuito de obter um melhor desempenho nesse mercado competitivo 

e, consequentemente assegurar um benefício mútuo, de forma que os clientes 

possam usufruir de produtos e serviços de qualidade, enquanto que as empresas 

utilizando de um processo de trabalho proveitoso, consigam otimizar as suas 

atividades, oferecendo uma maior confiabilidade e produtividade, com um melhor 

aproveitamento. 

A empresa analisada, Imply Tecnologia Eletrônica Ltda, tem sua área de atuação 

voltada ao desenvolvimento tecnológico de sistemas de informação e entretenimento, 

oferecendo uma variedade de produtos e serviços, sendo composta por um seleto 

grupo de pessoas que tendem a aceitar desafios, buscando sempre atender a 

demanda e satisfação de seus clientes. 

No seu Laboratório de Serviço de Atendimento ao Cliente Imply - SACI, 

composto pelos setores de manutenção e almoxarifado, a empresa engloba uma série 

de atividades, relacionadas principalmente a questões de assistência técnica que, 

através do seu trabalho direto com os clientes, procura garantir executar um 

atendimento de qualidade.  



8 

 

Assim, visto que o setor possui uma demanda alta de envio de material de 

clientes para assistência técnica, vê-se a necessidade de uma compreensão deste 

fluxo, sendo importante rever os processos atuais que a empresa utiliza, a fim de 

melhorar a praticidade, tornando a Gestão de Processos um tema que busque trazer 

resultados positivos, que possam inclusive gerar um menor custo pós-venda. 

Dessa forma, o presente estudo visa a obtenção de uma análise dos processos 

organizacionais, através de um mapeamento e monitoramento do fluxo de atividades 

condizentes especificamente ao setor de manutenção do SACI, a fim de garantir um 

bom padrão de qualidade, sendo que um gerenciamento falho pode levar a perdas de 

tempo com trabalhos e a deficiência na garantia da qualidade no seu processo de 

gestão.    
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