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IDENTIFICAÇÃO 
Área responsável: 
Operação Flexa / Cliente NK Informática e Mocal 
 

Ativo/Equipamento/Patrimônio/Operação 

 Ambiente Mocal Apolo – Go-Global 

Origem: 
 Flexa Reclamação de Cliente            Prod. Não-Conforme Parceiros de Negócio 

 

 

DESCRIÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE 

TÍTULO:  

Transtornos após ativação do ambiente Apolo (Mocal/Itaplana) na nuvem.  
DETALHAMENTO: trecho do relatório  
 

“Inicialmente, direcionamos nossos esforços ao monitoramento da Internet do cliente, na iminência de que esse fosse o 
problema das desconexões, das dificuldades de reconexão ou até mesmo, da lentidão do ambiente. Envolvemos a equipe 
do provedor de internet, a qual se empenhou em buscar uma resposta às quedas de conectividade e, claro, apesar das 
oscilações que todo ambiente de internet sofre ao longo do dia, não se mostraram responsáveis pelas constantes 
instabilidades geradas ao sistema como um todo. Ao longo dos últimos meses, não houve um dia sequer que não tenhamos 
recebido chamados relacionados à indisponibilidade do ambiente.” Vide anexo relatório na íntegra.  
 
 
 
 

Responsável pela identificação da Não Conformidade 
 
         Jackson Galvani                               Coordenador Operacional                     visto     
 

Ciência do responsável pela eliminação da NC 
 
 
    _____________________                     ________________________            _____________________      ____/____/____ 
                (nome)                                                        (cargo)                                                (visto) 

 
ANÁLISE DE CAUSA E EFEITO (Diagrama) 

CAUSA EFEITO 

MATERIAL MÁQUINA MÉTODO Cliente final, romper toda a 
cadeia de serviços 
envolvidos e, 
principalmente, colocar em 
cheque a credibilidade da 
NK e seus parceiros de 
negócios. 
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MEIO AMBIENTE MÃO DE OBRA MEDIÇÃO 

 

CAUSA(S) PROVAVEL (IS) CONFIRMADAS 

1. a informar 

2. a informar 

3. a informar 

4. a informar 

 

CAUSA(S) PROVAVEL (IS) NÃO CONFIRMADAS 

1. Internet do Cliente – possíveis quedas de conexão 

2. Lentidão do ambiente interno 

3. VPN 

4. Configuração de software incorreta 
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Análise nos Métodos dos cinco “PORQUE”, das causas não confirmadas e suas propostas de ação. 

1. Por que informa possíveis quedas de conexão 

2. Por que informa possível lentidão do ambiente interno 

3. Por que informa testes na VPN 

4. Por que informa configuração de software incorreta 

5. Por que não monitorar o ambiente junto com o cliente 

 

 

Respostas. 

1. Porque está informado no relatório por Marcelo - NK 

2. Porque Marcelo sinaliza em relatório que foram efetuados testes 

3. Porque Marcelo sinaliza em relatório que foram efetuados testes 

4. Porque operação Flexa sugere um checklist nas configurações do ambiente 

5. Porque alinhar monitoramento com o parceiro NK, Flexa e Mocal 

 

 

RESPOSTAS DE AÇÃO 

1. Realizar testes de stress nos ativos de internet 

2. Verificar o ambiente interno do cliente 

3. Verificar a VPN 

4. Checklist nas configurações dos servidores e outros ativos 

5. Propor monitoramento com o parceiro NK até descobrir a causa raiz 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO PARA ELIMINAR A NC 

 
1. Providenciar checklist das configurações dos ativos da Mocal entre NK e Flexa 
2. Designar profissional com expertise para assumir a demanda – Antônio recomenda Michael (combinar HH) 
3. Envolver arquiteto de soluções Guilherme 
4. Envolver analista técnico Leonardo 
5. Chamados a serem analisados 2021030170, 2021030229 e 2021040194 

 

PRAZO PARA ELIMINAÇÃO ATÉ: 31/05/2021                                                          NOVO PRAZO: 

Responsável pela implementação 
 
             Jackson Galvani 
  ______________________________             ___________________________          ______________________________ 
                       (nome)                                                             (cargo)                                                        (visto) 

 

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE/EFICÁCIA DA AÇÃO 

Conclusão :     (   ) Efetiva/Eficaz             (   ) Não Efetiva/Eficaz                  RNC nº: ______________ 
 
Fatos e Evidências da implementação: 
 
 
 
Responsável:  ________________________________________   __________________________    _____/_____/_____ 
                                                      (nome)                                                           (visto)                                       (data) 

Análise Crítica 
Conclusão: (   ) Efetiva/Eficaz              (   )  Não Efetiva/Eficaz  
 
 
 
________________________________________     ____________________________________       _____/_____/_____ 
                                (nome)                                                                               (visto)                                       (data)  
 
 

 


