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Atendimento ao Profissional

O enfermeiro, o técnico e 

o auxiliar de enferma-

gem estão legalmente 

habilitados a exercer sua profissão 

somente após obter o registro ativo no 

Conselho Regional de Enfermagem do 

seu estado. Em São Paulo, a emissão do 

número de inscrição demorava entre oito 

meses e um ano. Ou seja: mesmo com o 

diploma ou certificado em mãos, o traba-

lhador não podia atuar legalmente. 

No ano passado, o COREN-SP reduziu 

o tempo de emissão destas inscrições 

para 15 dias, com a entrega da carteira de 

identidade profissional em aproximada-

mente um mês. Este é apenas um exem-

plo de processo aperfeiçoado após a im-

plantação de um trabalho de evolução do 

modelo de atendimento ao profissional 

elaborado com a cooperação direta dos 

próprios atendentes, coordenadores e a 

gerência do setor.

“No caso das inscrições, por exemplo, 

até o primeiro semestre do ano passado 

o profissional entregava a documentação 

ao atendente e a conferência era realiza-

da posteriormente por outro colabora-

dor. Assim, por vezes faltava cumprir 

alguma formalidade, o que nos obrigava 

a entrar em contato com o profissional, 

que tinha de voltar para resolver a pen-

dência. Desta forma, a despeito do ga-

nho de tempo no primeiro atendimento 

do guichê, este procedimento gerava re-

trabalhos e fazia com que o período entre 

a solicitação e a emissão da inscrição fos-

Em busca da excelência
Mapeamento e reorganização de procedimentos aumentam a eficiência e reduzem prazos para finalização 
de processos de inscrição

Equipe da GAP/COREN-SP
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Até o primeiro semestre do ano passado o profissional 

entregava a documentação ao atendente e a conferên-

cia era realizada posteriormente por outro colaborador. 

Assim, por vezes faltava cumprir alguma formalidade, 

o que nos obrigava a entrar em contato com o profis-

sional, que tinha de voltar para resolver a pendência.” 

Rafael Martiliano, gerente de Atendimento ao 
Profi ssional do COREN-SP

se muito longo”, explica Rafael Martiliano, 

gerente de Atendimento ao Profissional do 

COREN-SP.

Atualmente a conferência de toda a docu-

mentação é realizada no guichê. Apesar 

do maior tempo no contato inicial este 

foi um dos fatores que reduziu brusca-

mente o tempo de emissão de inscrições 

e carteiras. Internamente, foram formadas 

equipes responsáveis para cada etapa do 

processo de inscrição: envio da guia de 

remessa ao Conselho Federal de Enfer-

magem (meio pelo qual se obtém o nú-

mero do registro conferido na inscrição) 

e retorno desse documento, o deferimento 

do processo, a impressão da carteira e a 

entrega ao profissional. 

Conforme explica Martiliano, todos os 

demais serviços prestados pela Gerência 

de Atendimento ao Profissional  (GAP) 

do COREN-SP estão sendo reavaliados. 

Foram adotadas prerrogativas básicas de 

distribuição de responsabilização pelas ati-

vidades e procedimentos realizados dentro 

do setor, para análise de ações preventivas 

que evitem gargalos, erros e impactos; e o 

planejamento das ações para racionalização 

dos procedimentos internos. 

Apesar de considerar que o setor de 

atendimento do Conselho possui uma 

alta capacidade de atendimento, o gerente 

considera que o tempo de espera para o 

atendimento ainda é alto, por conta de um 

grande fluxo de profissionais em horários 

de pico, principalmente entre 11h e 14h, 

no período do almoço. 

O COREN-SP está estruturando recursos 

tecnológicos para agendar os atendimentos, 

até o meio de 2014, pulverizando a deman-

da durante o expediente e por todos os dias 

úteis da semana. “Já simplificamos o for-

mulário de agendamento pela internet. Ain-

da falta separar as solicitações por tipo de 

serviços, o que deve acontecer até meados 

do ano que vem”, explica o gerente. 
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Documentos e processos na GAP do COREN-SP antes da reestruturação do setor pela Gestão 2012-2014
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ANTES

Como era o setor de Atendimento ao Profi ssional...         

Experiências que 
deram certo

Silvio Guerra: novo modelo 

de atendimento está sendo 

desenvolvido com a partici-

pação efetiva dos próprios 

trabalhadores do setor

Como consultor organizacional, Silvio 

Guerra atuou na construção dos proce-

dimentos da primeira unidade do Pou-

patempo do governo do estado de São 

Paulo e depois no controle de qualidade 

e nas melhorias contínuas para outros 

modelos semelhantes em mais de 15 

unidades de atendimento ao cidadão em 

outros estados (Na Hora em Brasília, 

Faça Fácil no Espírito Santo, e UAI 

em Minas Gerais), além da remodela-

ção do atendimento ao público no Tri-

bunal de Justiça de São Paulo e Tribu-

nal Regional do Trabalho (Campinas e 

capital do estado), estes últimos como 

integrante da equipe de consultores da 

FGV- Projetos.

Contratado no ano passado como as-

sessor de Atendimento ao Profissional 

pelo COREN-SP, Guerra ajudou a pla-

nejar a evolução do modelo de aten-

dimento na Gerência de Atendimento 

ao Profissional (GAP) e revela: “A de-

mocratização da participação dos cola-

boradores da Gerência de Atendimen-

to ao Profissional do COREN-SP foi 

essencial para a evolução do modelo.” 
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DEPOIS

                 Como fi cou com a redistribuição do espaço

eR: Como estava o setor antes da reorganização?

Silvio Guerra: A área tinha um estigma. Quando um colabora-

dor era designado para trabalhar na Gerência de Atendimento 

ao Profissional do COREN-SP, interpretava como uma puni-

ção, porque havia uma série de problemas, começando pelo 

espaço físico, com superlotação, acúmulo de móveis, caixas 

empilhadas, afetando o espaço de circulação para os profis-

sionais de Enfermagem e para os próprios colaboradores do 

atendimento e da retaguarda. Eram  caixas e mais caixas de 

documentos sem validade que precisavam ser destruídos, ins-

crições aguardando deferimento, carteiras aguardando havia 

muitos meses para serem entregues ao profissional, tudo devi-

do à ineficiência de procedimentos e posturas que se enraiza-

ram durante anos. 

Para se ter uma ideia, no 1º andar, onde se faz o atendimento, 

tínhamos uma sala de reuniões. Se você for à Polícia Federal 

tirar o passaporte ou a um laboratório de análises clínicas fazer 

um exame certamente não vai se deparar com um espaço usado 

para conversas reservadas entre diretores, gerentes e coordena-

dores lá no meio do local em que se atende o público. Também 

tínhamos uma sala de gerência muito ampla em relação a todo 

o espaço destinado ao atendimento. A posição das mesas de 

coordenadores e da área de serviços de retaguarda também rou-

bavam espaços da área de atendimento e espera. 

eR: Quais foram os critérios usados para avaliar o que e 

como poderia melhorar?

Silvio Guerra: No lançamento do projeto, reuni todos os co-

laboradores da GAP e projetei um painel com os itens que a 

GAP minimamente deveria atender o profissional com exce-

lência, como por exemplo: efetividade no processo, no servi-

ço, no prazo, a postura uniforme dos atendentes, um layout 

funcional... Pedi para que eles apontassem os pontos críticos. 

Na frente do painel aparecia um semáforo que, dependendo 

da avaliação, apresentava as cores tradicionais do sinal co-

mum de trânsito. O resultado foi que o semáforo ficou verme-

lho. Daí, visualmente todos enxergaram que não estávamos 

bem. A democratização da participação dos trabalhadores da 

GAP foi essencial para a elaboração do plano de evolução do 

modelo. Adotamos como lema que a princípio toda sugestão 

de melhoria pode ser realizada e só uma análise detalhada e 

fundamentada é que poderia inviabilizá-la. Na cultura anti-

ga das outras gestões da área, toda sugestão de melhoria a 

princípio era rejeitada. Tudo o que estamos melhorando ou 

desenvolvendo sempre envolvemos, no mínimo, três a qua-

tro colaboradores da área de atendimento ao profissional. No 

mapeamento dos procedimentos detectamos que em boa par-

te faltava uma uniformização. 
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eR: A equipe estava adequada-

mente dimensionada para o núme-

ro de atendimentos?

Silvio Guerra: No modelo anterior 

havia uma grande equipe, mas que 

não estava mais dando conta de-

vido aos procedimentos que eram 

mais burocráticos e menos eficien-

tes. Com a redistribuição do espaço 

físico e das primeiras  revisões dos 

procedimentos, percebemos que ini-

cialmente o número de profissionais 

estava adequado, só que com o pas-

sar do tempo, devido a outros fato-

res como pedido de transferências e 

demissões, já estamos entrando no 

limite dos recursos humanos. Isto 

poderá ser sanado brevemente com o 

avanço do processo de melhorias nos 

procedimentos e com mais contrata-

ções por concurso público. Contudo 

se deve enfatizar que os serviços 

prestados são os mesmos de antes, 

mas com uma dinâmica diferente 

e em um espaço físico melhorado, 

o qual ainda vamos torná-lo ideal. 

Isso tudo está sendo possível porque 

a atual gestão está priorizando tudo 

o que se possa fazer para melhorar o 

atendimento ao profissional.  

eR: Houve resistência interna? 

Silvio Guerra: Aqui no COREN dei sor-

te. Quando começamos a tratar os pontos 

nevrálgicos, houve humildade e muita 

colaboração de 90% dos colaboradores 

para admitir o que não estava funcio-

nando. É diferente de quando você entra 

numa área ou instituição para melhorar 

a dinâmica e os procedimentos internos 

mas as pessoas não aceitam, acreditam 

que estão trabalhando da melhor forma 

possível, mesmo diante de resultados 

notoriamente ruins. Claro que houve 

pequenos focos de resistência, o que 

é previsível, pois mexemos na zona de 
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conforto de alguns, mas é administrável, pois eles estavam em 

menor número. A maioria dos colaboradores sente que está 

melhor do que antes e sente confiança no processo de melhoria 

que ainda está em evolução. Para aumentar a eficiência e a con-

fiança também passamos a promover capacitações de excelên-

cia de atendimento com todos os colaboradores do COREN-SP 

que de alguma forma têm contato com o profissional de Enfer-

magem, o que não ocorria desde 2008.

eR: Esta capacitação é feita como?

Silvio Guerra: Não ensinamos a atender, pois todos já 

sabem o básico, mas abordamos como os colaborado-

res podem aprimorar as técnicas de atendimento e evi-

tar ruídos e atritos na comunicação com o profissional, 

porque isso gera estresse para ambas as partes e afeta a 

imagem da instituição. A capacitação 

contempla o entendimento de quem é 

a população que o Conselho atende, 

ou seja, o cidadão brasileiro, o pro-

fissional de Enfermagem e os seus 

valores. Também abordamos a apli-

cação dos princípios éticos no aten-

dimento, postura, como retomar um 

atendimento que não foi iniciado de 

forma satisfatória. Damos dicas até 

de como receber e sorrir.

eR: Nos outros órgãos em que você tra-

balhou, quanto tempo foi gasto em média 

para implantar um modelo de atendimento com excelência?

Silvio Guerra: Eu trabalhava para empresas que venciam lici-

tações para implantar toda a unidade de atendimento ao público, 

desde a construção ou reforma do espaço físico, até a instalação de 

mobiliários, capacitação de recursos e implantação de sistemas, e a 

equipe de implantação tinha uma alta verba à disposição. Para rea-

lizar as demandas no prazo estipulado, tínhamos até a possibilidade 

de terceirizar os serviços. Nestas situações, uma unidade pode levar 

de seis a nove meses para ser implantada. No COREN-SP, a cada 

diagnóstico são necessários processos de licitação para grandes 

compras de equipamentos, mobiliários e serviços. O processo se 

torna mais moroso e, por isso, nosso modelo de atendimento com 

melhorias significativas ainda avançará até meados de 2014.

eR: O atendimento estará pleno neste prazo?

Silvio Guerra: Nunca alcançaremos a plenitude em se tratando 

de atendimento ao público, porque sempre haverá novas tecno-

logias, alterações nos procedimentos por exigências legais ou 

por melhores práticas, rotatividade natural dos colaboradores 

com as quais os novos precisam ser novamente capacitados, 

enfim, como em qualquer organização viva. Ainda temos a 

ambição de até o fim desta gestão iniciarmos a implantação 

de administração do atendimento baseado em indicadores de 

desempenho de qualidade. É uma constante evolução.

“Eram  caixas e mais caixas de 
documentos sem validade que 
precisavam ser destruídos, 
inscrições aguardando deferi-
mento, carteiras aguardando 
havia muitos meses para se-
rem entregues ao profi ssional, 
tudo devido à inefi ciência de 
procedimentos e posturas que 
se enraizaram durante vários 

anos e diferentes gestões”. 
Silvio Guerra, assessor de 
Atendimento ao Profi ssional do 
COREN-SP




