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1. INTRODUÇÃO 

 

De forma geral e com base nas teorias existentes, pode-se afirmar que a administração 

começou a se consolidar no início deste século através de uma abordagem mecanicista. 

Verificou-se que ao longo dos anos, que esta abordagem mais mecanicista não proporcionava 

os resultados de que a nova realidade empresarial estava necessitando. 

Com base nesta situação, posteriormente consolidou-se uma abordagem mais 

comportamental, na qual os esforços estiveram concentrados nos processos de mudanças a 

médio e longo prazos e na preparação dos profissionais para atuar nestes processos.  

 

A abordagem comportamental da administração tem apresentado cada vez de forma mais 

intensa, uma sustentação de metodologia, técnicas  e processos principalmente pelos seguintes 

fatos:  

 

• A administração está principalmente baseada nos indivíduos, pois estes representam o 

principal foco de conhecimento bem como de informação, decisão, ação e avaliação 

de todas as atividades da empresa.  

 

Com base nestas informações é que surgiu o profissional chamado Analista de Processos, em 

que este profissional deverá ter visão holística para criar e melhorar os processos, de forma 

agregar valor aos produtos. Ele identifica as etapas do início, meio e fim na empresa e propõe 

melhorias que evitem desperdícios com o aumento da produtividade. Normalmente é um 

profissional com experiência em vários ramos de atividade, podendo ser um Analista de 

Processos.  

 

A empresa onde foi realizada a pesquisa trata-se de uma editora de livros. A Dynamus 

Editorial é uma editora de livros que tem o papel de editar e publicar livros voltados 

primeiramente para o público evangélico. Após receber os livros dos autores muitas vezes, 

sem capas, layout, ou simplesmente uma enorme quantidade de folhas, é iniciado o processo 

de recebimento. Se o livro for estrangeiro é feita a tradução logo após a revisão de todo 

conteúdo, diagramação, capa, arte final e, após isso, é enviado para a gráfica onde o produto é 

finalizado e entregue ao consumidor final.  
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E o que observamos dentro da empresa na área voltada para editoração (Gerência Editorial)  a 

falta da definição dos processos para a padronização na publicação de livros na Dynamus 

Editorial. Muitas vezes, a falta percebida gera erros e estes têm gerado atrasos e retrabalhos 

dentro da empresa, dificultando o prazo de entrega estabelecido para o cliente final.    

 

Foi desenvolvido nesta pesquisa a proposta para melhorias, definição dos processos dentro da 

gerência editorial para a padronização na publicação de livros dentro da empresa, evitando os 

erros citados, os quais geram atrasos e retrabalhos, e também custos dentro da organização.  

 

1.1 Problema de estudo 

 

Devido a uma grande observação do diretor da empresa, o Sr. Silvio Figueiredo, analisou-se 

que alguns erros eram cometidos com freqüência pelos funcionários e pelas empresas que 

prestam serviços gráficos, por causa da falta de padronização no processo de produção e 

publicação, gerando atrasos no tempo de entrega para um título publicado. 

 

Como padronizar e evitar erros no processo de publicação de livros na empresa Dynamus 

Editorial?  

  

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Geral 

Definir os processos para a padronização de livros na Dynamus Editorial, evitando os erros 

que geram atrasos e retrabalhos.  

   

1.2.2 Específicos 

• Compreender o que é processo através do referencial teórico; 

• Mapear os fluxos de trabalho de processo; 

• Definir a padronização dos processos de editoração; 

• Propor melhorias no processo. 
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1.3 Justificativa 

 

Pretende-se com este trabalho contribuir para o crescimento e maior visão dos processos 

elaborados na publicação de livros na Dynamus Editorial.  

  

É muito importante elaborar um projeto de padronização para as atividades executadas na 

empresa bem como entender e compreender os processos, analisar cada etapa do processo, 

mapeá-lo através de fluxogramas e, com o resultado desta padronização evitar erros na etapa 

final de publicação de livros.  De acordo com Cury (2000), para entender um processo, é 

indispensável fazer um completo levantamento de atividades que acontecem e suas diversas 

tarefas.  

 

Ao fazer este levantamento completo de atividades que acontecem nas etapas de editoração e 

suas atividades, foram propostas melhorias para empresa. Gerando benefícios não apenas à 

organização, mas também para o profissional administrador que terá a capacidade de estudar, 

identificar, solucionar e propor as devidas mudanças referentes a processos dentro das 

organizações. 
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2. HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

Fundada em 1995, há mais de 10 anos tem-se destacado no mercado editorial evangélico. 

Com produções fantásticas como "Caçadores de Deus", e "Além do Iraque", ela tem se 

firmado como a editora possuidora dos melhores e mais vendidos livros do mercado. Em sua 

história vemos a preocupação em não editar quantidade, mas, qualidade, editando assim o 

melhor da literatura Cristã. 

A empresa começou apenas com um título. Atualmente o trabalho de seus diretores e 

funcionários é reconhecido firmando-se como uma das maiores distribuidoras do país, tendo 

há mais de quatro anos os seus livros dentre os mais vendidos. 

Vale lembrar que não são apenas livros. Efetivamente, a empresa tem força também no 

mercado de fitas de vídeo, e CDs, e tem projetos para a produção de DVDs já no próximo 

ano.  

 O que é a Dynamus Editorial? 

 Dynamus Editorial é nada mais nada menos que uma editora de livros.  

Os livros chegam até a empresa sem capa, sem layout, simplesmente aquilo que foi colocado 

na imaginação do autor, e nós editamos o livro. No caso de trabalhos traduzidos, é feita a 

tradução, a correção, e após isto, a edição. 

Através de um intenso trabalho é feita a leitura do livro, corrigidos possíveis erros, análise 

criteriosa da direção da empresa, e então o livro é rodado em gráfica 

 

A Dynamus Editorial, hoje, é composta da seguinte estrutura organizacional que tem início na 

presidência dividido nesta ordem: diretoria executiva, gerência financeira, gerência comercial, 

gerência editorial e gerência de serviços. Dentro de cada gerência, a empresa é dividida da 

seguinte maneira: a gerência comercial é composta pelos vendedores, a gerência editorial é 

composta pelos editores, tradutores, revisores e diagramadores e a gerência de serviços pelo 

pessoal de almoxarifado e transporte. Na figura 1 podemos entender melhor a estrutura 

organizacional da empresa. Após observarmos a figura 1 (Estrutura Organizacional), 

concluímos que a pesquisa será realizada na gerencial editorial onde podemos ver claramente 
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como são compostos os processos de recebimentos, tradução, revisão, diagramação, arte final 

e finalização seguida da entrega do produto final para o consumidor. 

 

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional 

 

 

 

* Em negrito são as áreas foco da pesquisa que foi efetuada dentro da empresa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Cruz (1998), processo é a forma pela qual um conjunto de atividades cria, 

trabalha ou transforma insumos com a finalidade de produzir bens ou serviços, que tenham 

qualidade assegurada, para serem adquiridos pelos clientes. Por este motivo, precisamos 

entender os processos e como se encaixam na organização.  

 

3.1 Compreendendo os processos 

 

De acordo com Cury (2000), para entender um processo, é indispensável fazer completo 

levantamento de tudo o que acontece e suas diversas atividades e tarefas.  

 

Esta definição resume um processo ao que ele tem de essencial, sua função de produzir bens 

ou serviços de forma organizada, repetitiva e sempre com a mesma qualidade. Todo processo 

precisa e deve ser de forma organizada. Entretanto, sabe-se o quanto a desorganização ainda 

persiste nas empresas de todos os tipos nos dias atuais. 

 

Alguns processos podem ser divididos em subprocessos. Isso tem confundido os profissionais 

que precisam lidar com a conceituação e com as informações pertinentes a processos. Um dos 

erros mais freqüentes é confundir procedimentos com processo, do qual eles fazem parte 

através de atividades que formam o processo. Outro erro freqüente é confundir métodos de 

produção com processos.    

 

 Todo processo é composto de elementos e objetivos. Os elementos são: 

 

• Insumos; 

• Recursos; 

• Atividades; 

• Informações; 

• Tempo. 
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Insumos: conjunto de fatores que entram na produção de bens ou serviços. Por exemplo: 

matérias – primas, conjuntos, subconjuntos, luz, água, gás, horas trabalhadas. Os insumos são 

divididos em dois tipos:  

 

• Aqueles que entram na produção de forma direta; 

• Aqueles que entram na produção de forma indireta. 

 

Recursos: Elementos que dão suporte a produção. Como capital, mão-de-obra, equipamentos, 

instalações etc. São fatores que determinam a capacidade de produzir determinado bem ou 

serviços.  

 

Atividades: Menores partes de qualquer processo. Contém dois tipos de informação, que são 

chamados de código genético da atividade, ou DNA da atividade. Um tipo de informação é de 

identificação, ou outro diz respeito a procedimentos.  

 

1. O primeiro tipo, identificação, diz qual é a forma da atividade; 

2. O segundo tipo, procedimentos, diz qual é a mecânica da atividade.  

 

 Parecem ser iguais, mas não são.  Os processos dividem-se em:  

 

• Formais  

• Informais  

 

Informações: O primeiro tipo de informação define o processo, dando-lhe a forma e a 

natureza de sua existência. Entretanto, como todo processo, em última análise, é um elemento 

abstrato, pois o que existe na prática são as atividades, não contendo informações sobre como 

executá-lo, pois esse tipo de informação pertence às atividades.  

 

Existe, porém outro tipo de informação. Essas informações são capturadas, geradas, 

transmitidas ou manuseadas pelo processo como subproduto ou produto da execução das 

atividades que o compõe.  
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Tempo: Componente fundamental de todo e qualquer processo. Coloca o processo dentro de 

uma perspectiva prática. Diz quando e como fazer afim de que o bem ou serviço possa ser  

produzido.  

 

 Os seus objetivos serão, então, as metas e os clientes.  

 

De acordo com Cruz (1998), análise do processo pode servir a inúmeros propósitos. Podemos 

estar querendo apenas saber se o que está sendo feito é o mais conveniente, em termos de 

forma e conteúdo do processo ou se existem discrepâncias que devem ser eliminadas. Claro 

que a abordagem não é tão simplista assim, por isso vamos observar e conhecer algumas das 

preocupações que podem estar nos guiando na busca do aperfeiçoamento dos métodos de 

produção da empresa.  

 

Analisar um processo não é de tarefa fácil, pois requer certo grau de experiência não só no 

processo como em diversas disciplinas que de uma forma ou de outra estão presentes em 

qualquer processo. Entretanto, existem alguns pontos básicos com os quais todo o cuidado é 

pouco e que podem ser resumidos nas seguintes perguntas:  

 

� Qual o motivo da existência de cada atividade que compõe o processo? 

� Há alguma atividade sem motivo aparente para existir?  

� É possível eliminar alguma atividade?  

� Existe alguma possibilidade de juntar várias atividades em uma única?  

� É preciso criar alguma atividade nova?  

 

Após ter analisado o processo atual, seus pontos positivos e negativos, ameaças e 

oportunidades, o analista pode começar a desenvolver uma das seguintes soluções.  

 

A implantação de um programa de qualidade pode ser o principal objetivo da análise do 

processo. As empresas devem perseguir a qualidade pela qualidade, independente de qualquer 

certificação ou título que possa vir a ser conquistado. A melhor conquista deve ser fazer a 

qualidade incorporar-se ao dia-a-dia da empresa.   

 

A análise do valor também é de extrema importância dentro da organização. Para que a 

empresa possa adotar a analise de valor, é necessário conhecer o que, como e quanto custa 
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produzir o bem objeto da análise que está sendo feita. E posteriormente  implantar  e sugerir 

as melhorias. (CRUZ 1998). 

 

3.2 Gráficos de processamento 

  

Dentro de uma organização, foram levados a efeito os trabalhos de análise administrativa, 

culminando com a racionalização de métodos, processos ou implantações de novos sistemas, 

sentimos a necessidade de substituir os relatórios, expressos em palavras, por uma 

apresentação esquemática, que possibilite uma visualização dos eventos e que seja, ao mesmo 

tempo, racional e sistematicamente organizada. (CURY, 2000).  

 

Para melhor visualização, foram usados os gráficos de processamento. Um gráfico, portanto é 

a representação de fenômenos quaisquer, traduzindo, de um ponto de vista, um raciocínio 

esquematizado, cujo objetivo é facilitar a compreensão de exata tramitação de certo fluxo de 

trabalho, de um formulário ou de uma rotina.  

 

 

3.2.1 Fluxogramas 

 

Existem vários tipos de gráficos, mas o gráfico de processamento, por excelência, para 

trabalhos de análise administrativa é o fluxograma, um gráfico universal, que representa o 

fluxo ou a seqüência normal de qualquer trabalho, produto ou documento.  

 

Por outro lado, os símbolos utilizados no fluxograma têm por finalidade colocar em evidência 

a origem, processamento e destino da informação. Alguns símbolos, já estão consagrados, 

outros ainda são duvidosos, mas, é importante frisar, caminho para padronização , convindo 

acrescentar que, entre os usuários, já existe um entendimento pacífico quanto aos símbolos, 

(CURY 2000). 
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3.2.2 Vantagens dos fluxogramas 

 

De acordo com Rebouças (1998), podemos citar  as seguintes vantagens dos fluxogramas de 

modo geral:  

 

• Permitir verificar como funcionam, realmente, todos os componentes de um sistema 

mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia; 

 Entendimento mais simples e objetivo em relação aos  métodos descritivos; 

• Facilitar a localização das deficiências, pela fácil visualização dos passos, transportes, 

operações, formulários etc.; 

• Aplicado a qualquer sistema, desde o mais simples aos mais complexos; 

• O rápido entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas existentes, 

por mostrar claramente as modificações introduzidas. (CURY 2000) 

 

3.2.3 Análise do fluxograma 

 

O analista deve partir do processo geral e descer progressivamente ao exame minucioso das 

diversas etapas:  

 

1. Qual a utilidade de cada etapa no processo? 

2. Haverá vantagens em se alterar a seqüência da operação? 

3. As operações estão sendo executadas por pessoas adequadas às funções que ocupam, 

com treinamento suficiente nas técnicas utilizadas? 

4. Cada operação está sendo executada da maneira mais eficiente? 

5. Os formulários são adequados, em número de vias e em seus respectivos campos?  

 

Posteriormente, é realizada a padronização das atividades propostas na organização, e  

então, às melhorias à empresa; afirma o autor (CURY,2000). 

  

Para sugerir os novos processos para a empresa, foi feita a identificação de pontos a 

melhorar nas atividades descritas no fluxograma que foi analisado no item  4.2 (Análise de 

dados),onde observa-se o fluxograma completo das atividades efetuadas na organização.  
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4. METODOLOGIA  

 

Para Cervo (2003), o interesse e a curiosidade do homem pelo saber levam-no a investigar a 

realidade sob os mais diversificados aspectos e dimensões.  

Por outro lado, cada abordagem admite níveis diferentes de aprofundamento e enfoques 

específicos conforme o objeto de estudo, objetivos visados e a qualificação do pesquisador.  

É natural, pois, a existência de inumeráveis tipos de pesquisa.  

Cada tipo de pesquisa possui além do núcleo comum de procedimentos, suas peculiaridades 

próprias. 

 

A abordagem tomada na análise é a abordagem qualitativa ou pesquisa qualitativa. De 

acordo com Rosa (2007), abordagem qualitativa descreve situações complexas ou 

estritamente particulares. Os estudos apresentam-se em forma descritiva, com enfoque na 

compreensão e na interpretação à luz dos significados dos próprios sujeitos e da literatura 

pertinente. Por ser baseada na experiência, poder de avaliação e julgamento da situação 

implica em uma série de leituras sobre o assunto da pesquisa a fim de relatar detalhadamente 

o parecer de especialistas no assunto. A partir daí, estabelecer correlações para no final dar o  

ponto de vista conclusivo do seu problema.  

 

4.1 Pesquisa descritiva 

 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos nos 

(variáveis) sem manipulá-los.  

 

Procura-se descobrir com precisão possível, a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua 

relação e conexão com outros, sua natureza e características.  

 

Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, 

econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo tomado 

isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas.  
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A pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas ciências humanas e sociais, 

abordando aqueles dados e problemas que merecem ser estudado cujo registro não consta de 

documentos.  

 

Os dados, por ocorrerem em seu habitat natural, precisam ser coletados e registrados 

ordenadamente para seu estudo e propriamente dito.   

 

 A pesquisa descritiva pode assumir diversas formas:  

 

� Estudos descritivos; 

� Pesquisa de opinião; 

� Pesquisa de motivação; 

� Estudo de caso; 

� Pesquisa documental; 

 

Em síntese, a pesquisa descritiva, em suas diversas formas, trabalha sobre dados ou fatos 

colhidos da própria realidade.  

 

 

4.1.2 Quanto aos Meios 

 

Foi usada a pesquisa bibliográfica para fundamentar-se teoricamente, além da pesquisa de 

campo, pois é necessário observar in loco os processos realizados. 

 

4.2 Universo da Pesquisa 

 

O universo da pesquisa será a Gerência Editorial da Dynamus Editorial. Será de grande valia 

para a pesquisa proposta, a observação deste universo, pois é um setor deficiente das análises 

dos processos referentes a publicação de livros o que sempre, gera retrabalhos à empresa. 
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4.3 Técnicas para Coleta de Dados e Informações 

 

As técnicas usadas serão a observação, com uma duração de seis meses, sendo observados 

como é realizado todo o processo de editoração e publicação de livros na Dynamus Editorial.  

 

De acordo com Ruiz (2002), a observação consiste em dar atenção a um fato ou a um 

determinado problema, captá-lo e mostrá-lo como manifesta. 

 

5. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Como foi observado, o fluxograma foi elaborado a partir do estudo das tarefas executadas 

dentro da empresa. Foi feita análise com o diretor executivo de todas as operações, atividades 

e rotinas desempenhadas por cada profissional que compõe cada etapa do processo de 

editoração de livros.  

 

Após esta criteriosa análise, observa-se as principais falhas que ocorrem neste processo. 

Percebe-se que em todas as etapas ocorreram alguns tipos de erro, o que não deveria ter 

acontecido.  Após o estudo das tarefas, elaboração do fluxograma e análise de todas as etapas 

do processo foram propostas as melhorias para a empresa.   

A figura 2 , demonstra todas as etapas do processo de publicação de livros e cada atividade 

desempenhada dentro da organização para que no final do ciclo, aconteça a edição e 

publicação de livros.  

As etapas estão divididas em sete passos que são executadas pela Gerência Editorial da 

empresa. Em conjunto estas etapas resultam na edição e publicação dos livros: 

 

•  Recepção do livro 

• Revisão e tradução 

• Correção digital 

• Diagramação 

• Capa 

• Confecção dos fotolitos 

• Prova final e impressão. 
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Figura 2 – O Processo de editoração de livros na Dynamus Editorial (Fluxograma) 
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5.1 Análise das etapas do processo 

 

Como foi observado na figura 2, pode-se identificar todas as etapas dentro do processo de 

editoração e publicação final de livros dentro da organização. Este processo é dividido em  

sete etapas já mencionadas:  

 

 

1. Recepção do livro original e tradução; 

2. Revisão da tradução e língua portuguesa; 

3. Correção digital; 

4. Diagramação (Formatação das páginas do livro). 

5. Capa (Preparação); 

6. Confecção dos fotolitos;  

7. Prova final e impressão no parque gráfico. 

 

 

Recepção do livro e tradução: A primeira etapa analisada é a recepção do exemplar a ser 

editado e publicado. Após dar entrada na Gerência Editorial o livro é repassado para um 

tradutor (a) que será estipulado um prazo para entrega final do mesmo para dar 

continuidade ao processo. Ressalta-se que se o livro não for de um autor internacional, a 

etapa se inicia quando o livro dá entrada na Gerência, e é repassado imediatamente para os 

revisores que irão efetuar as devidas correções da língua portuguesa. 

 

Correção digital: Após a tradução do livro e a revisão, não havendo erros na etapa 

anterior, o livro traduzido e corrigido é enviado por e-mail (Internet) para a correção 

digital onde os revisores juntamente com os diagramadores irão realizar a última revisão 

completa do livro para que o diagramador finalize o trabalho que pode ser tanto efetuado 

na empresa como em um local de sua preferência para depois devolvê-lo à Gerência 

Editorial que no mesmo instante estará trabalhando na próxima etapa que é a confecção e 

preparação da capa do livro a ser publicado. 
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Diagramação: É a etapa de formatação das páginas dos livros: alinhamento, espaçamento, 

desenhos e ilustrações, tipos de fontes que irão compor o livro. É realizado pelo diagramador. 

 

Criação e preparação da capa: Após o livro ser traduzido, corrigido, revisado e repassado 

para diagramação final, a empresa já entrou em contato com o departamento de Arte e 

Criação que irá desenvolver e criar a capa do livro a ser publicado. Geralmente este tipo de 

serviço é terceirizado. A empresa, contrata um especialista para desenvolver este projeto que 

ao final do prazo estabelecido envia o trabalho concluído para editora para que possa ser 

confeccionado os “fotolitos” e o “miolo” do livros descritos a seguir.  

 

Confecção do “fotolito” do livro: O fotolito é um filme completo das páginas do livro. Após 

a confecção do fotolito, o mesmo é enviado em chapas para impressão em gráfica.  

 

Prova final e impressão: Após todas as etapas acima realizadas e verificadas para que não 

hajam erros, é feita a prova final que a gráfica realiza, envia para a editora para o próximo 

passo após a aprovação, seja a impressão dos exemplares e envio para o consumidor final. 

 

Após conversa com o diretor executivo da empresa, verificou que as etapas acima apresentam 

o maior índice de erros. “O que se percebe é que muitas vezes os nossos profissionais 

poderiam ter uma lista de conferência ou um checklist para que ao final dos processos não 

ocorram erros que na maioria das vezes geram retrabalhos precisando retornar, por exemplo, 

da diagramação de livro para revisão por falta de atenção de um revisor ou o uso incorreto de 

uma ferramenta”.  

 

Após esta análise foi proposto a empresa as melhorias que devem ser realizadas para 

aperfeiçoar as atividades descritas no fluxograma. 

 As melhorias propostas são: 

 

� Definição dos processos a serem executados; 

 

� Mapear os fluxos de trabalho (fluxograma); 

 

� Padronizar o processo de editoração; 
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� Estabelecer um manual de procedimentos para cada etapa; 

 

� Criar um Check – list para cada atividade desenvolvida por cada funcionário; 

 

� Acompanhar e monitorar os processos para evitar erros; 

 

� Finalização do processo (Fazer um Feedback aos empregados). 

 

 

 

Seguindo o que foi proposto para implantar as melhorias foi definido o processo de 

padronização através de um check – list a ser marcado dentro da organização. Na figura 3 

observamos a lista de conferências que foi executada para cada atividade desempenhada 

dentro da empresa. Observa-se que a tabela a seguir contém todas as atividades 

desempenhadas dentro da Gerência Editorial. 
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Figura 3 – Padronização dos processos de editoração  

 

 

 

 

Como foi observado na figura 3 podem-se identificar todas as etapas dentro do processo de 

editoração. As atividades foram padronizadas através de um modelo de check – list que após 

cada etapa executada na confecção do livro foi criteriosamente conferida por um funcionário, 

datado, vistado pela Gerência Editorial que é a responsável por todo processo e repassado a 

Diretoria Executiva da empresa.  Com a tomada desta decisão esperamos que todo o processo 

de editoração de livros siga uma padronização e com esta medida, evite  erros que no final do 

processo geram retrabalhos e atrasos para cumprir os prazos de entrega aos clientes.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a coleta de dados e informações obtidos na pesquisa dentro da empresa, pode-se  

concluir que é imprescindível padronizar os processos dentro de uma organização. 

Compreendeu-se claramente o que é processo através do referencial teórico e também 

observar todas as etapas e processos para publicação de livros na Dynamus Editorial.  

Percebeu-se que todas as atividades executadas na publicação de um livro não estavam 

organizadas ou não tinham nenhuma padronização, visto que, os processos dentro da empresa 

não eram compreendidos. 

  

Em seguida conhecendo os processos, houve a necessidade de mapear os fluxos de trabalho 

dos mesmos.Vários são os fluxos de trabalho que ocorrem dentro da Gerência Editorial, mas 

nenhum deles eram mapeados. Pode-se então compreender cada etapa elaborando um 

fluxograma para entender este trabalho. Além disso, através da análise do fluxograma 

verificou-se como funciona realmente todo o sistema de publicação de livros facilitando a 

análise de sua eficácia. Foi localizada dentro da empresa a deficiência existente no processo 

devido a fácil visualização de cada passo executado para publicação dos livros. A análise do 

fluxograma foi o princípio para entender os problemas existentes na empresa. 

 

Após a análise de cada etapa através do mapeamento dos fluxos conclui-se que, a empresa 

deve padronizar os seus processos. Compreendido cada processo e mapeado os fluxos foi 

proposto à empresa a padronização de cada etapa através de um ckeck – list para conferência 

de cada fase da publicação do livro. Com a conferência de cada etapa, as chances de erros 

diminuem, já que as deficiências foram constatadas e eliminadas imediatamente.  

 

Diante dos fatos expostos nesta análise, concluo que a padronização do processo de 

publicação de livros na Dynamus Editorial é de suma importância, visto que evita erros que 

geram atrasos, retrabalhos e custos para empresa. 
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