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RESUMO 
 
 

O sistema bancário no Brasil é considerado relativamente moderno quando comparado ao dos 
países mais desenvolvidos. Existe uma utilização intensiva de tecnologias para tornar as 
operações bancárias mais ágeis e confiáveis. Entretanto, especificamente nos bancos públicos, 
contatam-se ainda diversas dificuldades em seus processos internos que impactam 
diretamente no desempenho e motivação dos colaboradores. Encontra-se um setor dentro 
desses bancos conhecido como Plataforma de Suporte Operacional (PSO), sendo o 
responsável por todas as atividades operacionais necessárias ao funcionamento de cada 
agência. Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar os processos do setor de PSO de 
uma agência bancária pública localizada no Estado de São Paulo, identificando oportunidades 
de melhorias com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento das rotinas administrativas. 
Percebe-se que os principais programas direcionados à qualidade e organização não são 
implantados da forma adequada, como por exemplo, o programa 5S, consistente em um 
conjunto de técnicas que auxiliam a tornar o ambiente mais adequado, aplicável por meio de 
um curso online e faz parte das normas e política da empresa, todavia a maneira como está 
sendo aplicado não surte o resultado esperado. Os colaboradores estão habituados a acumular 
grande quantidade de papéis sobre as mesas, fato este que gera retrabalho no arquivo de 
documentos. Além disso, há uma distribuição errônea de materiais e equipamentos de diversos 
segmentos como: mouses, teclados, gabinetes e cadeiras, o que resulta em uma impressão 
visual inadequada. Nota-se também que o layout do setor não é favorável para a circulação 
dos colaboradores, sendo que as instalações de computadores, telefones, impressoras, entre 
outros se encontram ao redor das mesas e entre elas formando uma grande quantidade de fios 
embaraçados que muitas vezes podem causar acidentes. Para isto, realizou-se uma reunião 
informal entre os funcionários, conhecido como brainstorming, onde foi possível encontrar 
diversos problemas relacionados a uma inapropriada gestão da qualidade que resulta em 
atrasos nos processos administrativos e com o auxílio de algumas ferramentas da qualidade 
foram criadas contramedidas para a melhoria dos processos. Os resultados obtidos 
evidenciaram a necessidade de mudanças na forma de treinamento dos colaboradores do 
Setor para que seja possível uma evolução na produtividade das atividades realizadas. Através 
das análises desenvolvidas, criou-se um conjunto de propostas, as quais sugerem a 
implantação correta do Programa 5S como um plano estratégico. Este a longo prazo será 
integrado na rotina do setor colaborando para o alcance da qualidade total e tendo como 
vantagem o fato de provocar mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos. 
Assim, conclui-se que haverá uma cultura organizacional com maior satisfação, produtividade, 
propiciando um ambiente mais favorável para a implantação de padrões, contemplando não só 
relacionados à qualidade como de qualquer outra natureza. 


