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RESUMO 

MARTINES. Simone. Avaliação da Aplicabilidade do Modelo de Maturidade de Michael 

Hammer para Gestão de Processos em Tecnologia da Informação: Um estudo de Caso. 

Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas. Rio de 

Janeiro. 2008. 

O termo gestão de processos vem ganhando relevância como forma de gestão dentre as principais 

organizações em todo o mundo. entretanto o assunto ainda é recente no Brasil. O aumento de 

demandas relacionadas a este tema gerou inúmeras tecnologias de suporte a sua gestão. o que 

leva as empresas à necessidade de compreenderem melhor o tema. Michael Hammer propôs um 

modelo de maturidade em gestão de processos. que além de proporcionar subsídios aos 

executivos para tomadas de decisão. permite que os envolvidos tenham uma melhor compreensão 

do nível de maturidade de sua organização. Este trabalho teve como objetivo estudar a 

viabilidade da aplicação do modelo de maturidade de Michael Hammer. usando como caso 

prático a área de Tecnologia da Informação de uma grande empresa brasileira. As informações 

para análise foram compostas por questionários e entrevistas. revisão documental e observação 

direta. Os resultados obtidos confirmam a importância da compreensão do nível de maturidade da 

organização para início ou melhoria da gestão de processos. Apesar do estudo confirmar a 

aplicabilidade do modelo. existem ressalvas importantes a serem consideradas por qualquer área 

ou organização de TI que queira medir o nível de maturidade em gestão de processos através do 

modelo proposto. 

Palavras-chave: Modelo de Maturidade. Gestão de Processos. 



ABSTRACT 

MARTlNES. Simone. Evaluation of Michael Hammer's Maturity Model for Information 

Technology Process Management: A Case Study. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão 

Empresarial) ~ Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 2008. 

The term process management is gaining importance as a kind of management among the major 

organizations throughout the world: however the matter is still recent in Brazil. The increase of 

demands related to this issue has generated numerous support technologies for its management. 

which leads companies to the need of better understand the issue. Michael Hammer proposed a 

process management maturity modelo which in addition to providing grants to executives for 

decision-making. allows those involved to have a better understanding of their organization 

maturity's leveI. This study aimed to investigate the viability of applying the Michael Hammer's 

model of maturity. using as a case study an Information Technology"s of a large Brazilian 

company. The information used for analysis \vas composed of questionnaires and interviews. 

review documents and direct observation. The results contirm the importance of understanding 

the organization maturity's levei before start or improve process management. Although the 

study confirms the applicability ofthe model. there are important constraints to be considered b) 

any IT organization or area that wants to measure the process management maturity's levei 

through the proposed model. 

Keywords: Maturity Model. Process Management. 
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1 Introdução 

A gestão de processos está baseada. na visão da organização como um sistema de 

processos interconectados e envolve a combinação de esforços de mapeamento. melhoria 

e aderência aos fatores organizacionais BENNER E TUSHMAN (2003 APUD CHANG 

2005). Entretanto. esta tecnologia que algumas vezes é apresentada como nova. na 

verdade consolida objetivos. ji'Ull1c1I'orks. metodologias e ferramentas já propostas no 

passado recente. advindos de temas como: Reengenharia de Processos de Negócio. 

Modelagem de Processos de Negócio. Automação de Processos de Negócio. Gestão de 

Workfl())\'. entre outros (ROSEMMAN E BRUIN. 2005). Sob estes aspectos. pode-se 

concluir que apesar do tema ser discutido desde a década de 90. ainda não existe um 

consenso em sua definição. mas sim um conjunto de princípios e práticas relacionados 

(CHANG. 2005). As justificativas da existência de muitas técnicas de gestão encontradas 

na literatura enfatizam a velocidade de mudanças do ambiente no qual estão inseridas e a 

importância das organizações estarem preparadas para tais mudanças. o que não é 

diferente dos propósitos da gestão de processos. 

A Tecnologia da Informação é a principal facilitadora no provimento de informações 

dentro das organizações. e vem evoluindo para ser a principal habilitadora da gestão de 

processos. No passado a TI era responsável em integrar sistemas que interligavam os 

processos (Hammer. 1994). até então os sistemas de informação permaneciam 

relativamente rígidos comparados as mudanças constantes dos processos. Atualmente. 

estão disponíveis no mercado soluções capazes de padronizar. medir e permitir o reuso 

destes processos. bem como integrar os sistemas que os suportam. além de disponibilizar 

informações em tempo real. monitorando e controlando o negócio. As novas plataformas. 

como Serrice Oriented Archifecfure (SOA) por exemplo. vêm com a promessa de 

"orquestrar" os processos. junto com sistemas de informação e pessoas envolvidas. O 

objetivo é proporcionar total visibilidade e controle sobre o negócio. 

Contudo. implementações de TI envolvem investimentos imediatos e continuados. 

Organizações que realizam seus investimentos em tecnologia. muitas vezes conseguem 
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atingir a liderança em sua área de atuação. porém existem empresas que apesar dos altos 

níveis de investimento. apresentam os piores resultados. Segundo Weill e Ross (2006. 

pág.2) "as empresas de melhor desempenho têm sucesso onde outras fracassam porque 

implementam uma Governança de TI eficiente para sustentar suas estratégias". A 

informação e consequentemente a TI são elementos cada vez mais importantes dos 

produtos e serviços organizacionais e da base dos processos. O elo íntimo entre a TI e 

processos organizacionais implicam que a TI não pode ser o responsável pelo uso efetivo 

da informação (WEILL E ROSS. 2006). 

As decisões de investimento não devem ser baseadas na tecnologia por si. É impol1ante 

relacionar como as informações geradas por estas tecnologias agregam valor ao negócio. 

Para a gestão de processos. as formas de avaliar os impactos de uma decisão devem ser 

fundamentadas a partir de estudos dos cenários atuais da organização. 

As organizações reconhecem as necessidades em gerir corretamente os processos. No 

entanto. a classificação dos processos e a avaliação da organização permitem um melhor 

entendimento da situação atual. o que possibilita planejar e avaliar as iniciativas de 

transformação baseadas em processos (HAMMER. 2007). O modelo de maturidade em 

gestão de processos além de proporcionar subsídios aos executivos para tomadas de 

decisão. ao mesmo tempo permite que os envolvidos tenham uma melhor compreensão 

do nível de maturidade presente na organização. "Obter um mapa é melhor do que 

avançar as cegas" (HAMMER. 2007. PÁG.84). 



1.1 Contextualização do Problema 

Neste trabalho buscou-se verificar a aplicabilidade do ,li-mneH'ork - Process Enterprise 

Maturit) Model (PEMM) - para área de TI. Para tanto. o modelo foi aplicado em um 

estudo de caso conforme apresentado no capítulo 4. 

1.1.1 Motivação 

Conforme mencionado anteriormente. a gestão de processos é recente no Brasil. De 

acordo com Araújo. ainda levará algum tempo para solidificar suas bases e constituir-se 

numa bela tecnologia (ARAUJO. 2007. prefácio). Num cenário como este. onde o uso da 

tecnologia ainda não está consolidado e organizações. embora reconheçam a necessidade 

de gerir corretamente os processos. ainda se encontram nos estágios iniciais de adequação 

a esta nova forma gestão. um modelo de maturidade é uma ferramenta promissora para 

implementação do modelo de gestão de processos. 

Hammer (2007) menciona a facilidade de aplicação do PEMM. enfàtiza que o modelo 

não requer conhecimento nem experiência prévia em seu uso e não tem restrições quanto 

ao tipo de processo ou organização. 

Neste trabalho. buscou-se aplicar o modelo de maturidade. em um estudo de caso de uma 

organização ainda nos estágios iniciais de adoção da gestão de processos. para verificar 

as qualidades alegadas por Hammer em seu modelo de maturidade. 

A organização escolhida para o estudo de caso não é muito diferente das áreas de TI que 

buscam a excelência de seus produtos e serviços. Entretanto. o dimensionamento das 

atividades para as organizações que queiram iniciar suas atividades voltadas a processos 

ou melhorar a gestão de processos já implantada. devem levar em consideração o nível 

atual de maturidade. 
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Existem varIas iniciativas envolvendo processos lideradas por áreas distintas na 

organização estudada. o que prejudica a harmonização dos tàtores determinantes para 

viabilizar a gestão de processos. O modelo de maturidade vem contribuir para o 

nivelamento do conhecimento e a homogeneização dos interesses. 

Por fim. os estudos recentes em gestão de processos no Brasil. a impol1ància do papel da 

TI como habilitadora da gestão de processos. as iniciativas voltadas para implantação da 

gestão de processos na organização. e os trabalhos relacionados a processos já real izados 

dentro da organização estudada motivaram a elaboração desta pesquisa. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos da Pesquisa 

Verificar a aplicabilidade do PEMM. proposto por Michael Hammer. em um estudo de 

caso. com o intuito de avaliar algumas características destejí·al17cH'ork. tais como pontos 

fortes e fracos. tàcilidade de compreensão e tàcilidade de aplicação. 

Além do objetivo principal. o trabalho possui os seguinte objetivos secundários. descritos 

adiante. 

1.2.2 Objetivos Secundários 

• Investigar os conceitos da gestão de processos 

• Identificar os principais modelos de maturidade para processos 

• Levantar o nível de maturidade da TI da organização segundo o jrall1c1\'Ork 

proposto 

• Investigar os pontos de melhoria nojí'wnclI'ork proposto 
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1.3 Delimitação do Estudo 

Apesar de enfàtizado por Hammer que o modelo proposto por ele pode ser aplicado a 

todos os processos de uma organização. o estudo de caso foi limitado a área de TI da 

empresa pesquisada. 

Levando em consideração o longo histórico apresentado pela TI da empresa estudada. 

foram considerados para análise os principais tàtos relacionados a processos ocorridos no 

período de 2000 a 2007. 

Outra delimitação está relacionada ao estudo dos modelos de maturidade escolhidos. 

apesar da existência de outros modelos disponíveis na literatura. procurou-se na escolha 

abordar a relação entre o conteúdo apresentado por cada um deles e o valor acadêmico. 

1.4 Relevância do Estudo 

A pesquisa vem contribuir no alinhamento entre os conceitos e a prática. relaciona o 

modelo proposto por Michael Hammer aos principais tópicos da literatura. o que 

contribui para o melhor entendimento de cada um dos itens que compõem ofi"un7nt'ork. 

A aplicação do estudo de caso alerta sobre a complexidade do assunto. comprovando que 

o tema gestão de processos vai além de tecnologia e desenho de processos. Ao mesmo 

tempo. a pesquisa baseada em estudo de caso disponibiliza um exemplo prático que pode 

servir de base para organizações ou áreas de TI interessadas em aplicar o modelo de 

maturidade proposto por Hammer. 

A aplicação de um modelo de maturidade alel1a sobre a importância da identificação da 

situação atual da organização. possibilita o levantamento dos pontos fortes e fracos na 

gestão de processos e contribui para uma visão holística. 
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1.5 Organização do Trabalho 

o primeIro capítulo apresenta o tema central desta dissertação. a formulação do 

problema. a motivação da pesquisa. os objetivos primários e secundários da pesquisa e a 

delimitação e relevância do estudo. 

o capítulo dois apresenta a revisão bibliográfica em gestão de processos e detalha dois 

modelos de maturidade relacionados ao tema. Inclui a definição dos conceitos mais 

relevantes para os processos e os principais fatores organizacionais responsáveis em 

suportá-los adequadamente. 

o capítulo três apresenta a metodologia de pesquisa adotada para o estudo. É detalhado 

como o trabalho foi realizado. caracterizado por estudo de caso único onde os dados 

foram coletados a partir de pesquisa documentacional. observação direta. realização de 

entrevistas e aplicação de questionários. Em seguida são estruturados os principais 

tópicos abordados nos questionários e entrevistas. Ao final é apresentada a limitação do 

método. 

o capítulo quatro apresenta o caso estudado. Inicialmente é contextualizada a 

organização e em seguida são descritas as principais características da evolução da área 

de TI. que foi a unidade análise do estudo. É mencionada a estruturação da área e as 

responsabilidades de cada uma das unidades que a compõem. 

o capítulo cinco mostra a interpretação e análise dos itens da pesquisa de maturidade. 

São apresentadas as descrições de cada uma das células onde são referenciadas as 

respostas dos questionários de pesquisa. As células estão subdivididas em tópicos 

relacionados a processos e a organização. As entrevistas em conjunto as demais coletas 

de dados auxiliaram o desenvolvimento das descrições. 
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o capítulo seis apresenta os resultados consolidados e a conclusào da pesquIsa. Está 

dividido em quatro itens principais: A aplicabilidade do FWl7ework. a maturidade da TI 

segundo ofj-umemJrk. os pontos de melhoria e as contribuições da pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura mostrando a evolução dos conceitos e 

principais marcos relacionados à gestão de processos. Faz um apanhado dos principais 

pontos levantados pelos autores. considerando a estrutura dos processos e da organização. 

Apresenta também uma contextualização do modelo de maturidade e detalha dois 

exemplos da literatura onde são abordados os principais pontos da gestão de processos 

segundo os autores pesquisados. 

2.1. Gestão de Processos 

O conceito de processo é utilizado das mais variadas formas c pode representar qualquer 

situação independente da área. tudo que real izamos pode ser contextualizado como um 

processo. Ao longo da linha do tempo. os conceitos da gestão de processos passaram por 

diferentes abordagens e nomenclaturas. tais como: Reengenharia de Processos. Gestão de 

Processos. Gestão por Processos e Gerenciamento de Processos. Ao longo do capítulo 

serão discutidas as principais características da gestão de processos e apresentado os 

conceitos em comum conforme os autores pesquisados. 

2.1.1 Gestão 

Procurou-se buscar uma definição simples do significado gestão para contribuir aos 

conceitos propostos da gestão de processos. 

Segundo o dicionário Aurélio (1999). gestão significa "ato de genro gerência. 

administração". gerenciamento significa "ato ou efeito de gerenciar"·. gerenciar 

significa "Exercer as funções de gerente" e administrar significa "1. Gerir (negócios 

públicos ou particulares). 2. Reger com autoridade suprema: governar: dirigir. ( ... ). 4. 

Conferir. ministrar (sacramento). ( ... ) 6. Manter sob controle um grupo. uma situação. etc. 

a fim de obter o melhor resultado" 
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2.1.2 Processos 

2.1.2.1 Contextualização histórica 

A gestão de processos não é algo totalmente novo. segundo Araujo (2007) a técnica surge 

em meio a outras técnicas anteriormente usadas como. por exemplo. a reengenharia e a 

gestão pela qualidade total e segundo o autor. ainda será inovada e fortalecida por 

gestores e estudiosos das organizações. 

De tàto. o pensamento em melhorar as práticas do processo de trabalho evolui em 

conjunto com a sociedade. Na medida em que necessidades econômicas e sociais vão se 

modificando. vão exigindo dos gestores um acompanhamento e melhoramento contínuo. 

o que garante a sobrevivência das organizações no mercado. 

Desde os primórdios da humanidade as formas de organização sofrem mutação. porém os 

conceitos relativos às organizações administrativas só vieram a ser formalizadas a pal1ir 

dos estudos real izados por Frederick Taylor em 1911. embora antes. durante 

aproximadamente quase dois séculos. as organizações já praticavam a especialização das 

taretàs. conceito proposto por Adam Smith e editado em 1776 através da obra A Riqueza 

das Nações. 

Retornando aos primórdios de 1900. na época da formalização cientítica estabelecida por 

Taylor. o contexto vivido era uma mistura da sociedade industrial com métodos de 

trabalho característicos do feudal ismo. os trabalhadores exerciam suas atividades e 

utilizavam as máquinas conforme entendimento e comodidade. Não existia nenhum 

método homogêneo de trabalho. a função do controle permanecia sob o domínio dos 

próprios trabalhadores. 

Sob este contexto. Taylor formalizou sua teoria: "0 objetivo era substituir os sistemas 

tradicionais por estruturas burocráticas que garantissem a funcionalidade e eticiência do 

processo produtivo ( ... ). Na divisão de competência. os administradores e engenheiros 
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formulam a melhor maneira de executar a taretà e o operário apenas obedece e segue 

fielmente essas orientações ( .. .)'" Taylor ( 1911 apud Ronchi 1968). 

Segundo as palavras de Taylor. o objetivo era melhorar a eficiência do processo 

produtivo. A idéia inicial era criar um método de trabalho onde todos os trabalhadores 

pudessem seguir. onde as taretàs pudessem ser realizadas no menor tempo possível. onde 

a quantidade de peças entregues poderia ser muito maior relacionado a menor quantidade 

de mão-de-obra. 

As pesquisas iniciaram a partir de sua observação e experiências realizadas com estudos 

do tempo. Taylor determinava padrão para requisitos físicos dos funcionários e tempo 

padrão para realização das taretàs (LODL 2003). 

Podemos considerar que os estudos e as experiências realizadas por Taylor foram o 

embrião dos conceitos de gestão de processos construídos atualmente. apesar de haver 

muitas diferenças e divergências relacionadas com o passado. o princípio permanece o 

mesmo. À medida que as dificuldades organizacionais foram surgindo. subsidiando 

estudos e experiências para que estas barreiras fossem ultrapassadas. pode-se observar 

que os conceitos foram gradativamente agregados. Exemplificando. como poderíamos 

pensar em Reengenharia de Processo de Negócio se não conseguíssemos distinguir ou 

conhecer cada taretà minuciosamente? Apesar de todas as críticas atribuídas ao processo 

estabelecido por Taylor. ele conseguiu formalizar um método de trabalho. observando 

como as taretàs e o manuseio dos materiais era executado. estudando as oportunidades de 

melhoria. que na sua visão estavam concentradas na especial ização do trabalho. A 

implantação destas melhorias resultou na homogeneização de como as atividades eram 

executadas. 

Os estudos. as experiências e os resultados eram condizentes com o que a sociedade vivia 

na época. que se concentravam na necessidade de suprir as demandas do mercado. 

produzindo mais e gerando mais lucros. Sob esta necessidade Henry Ford "desenvolveu e 
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aperfeiçoou o sistema de trabalho em linhas de montagem por meio da fabricação em 

série do Ford bigode preto" (MOTTA. 2004). 

Ford idealizou o conceito de produção em massa. aproveitou o princípio da 

especialização do trabalho proposta por Taylor e o aplicou na indústria automobilística. 

buscando eliminar as movimentações desnecessárias dos funcionários. via um sistema de 

trabalho em linhas de montagem: as máquinas transportavam as peças de um lugar a 

outro. enquanto os funcionários permaneciam em seus postos de trabalho. O resultado 

deste sistema foi uma produção de automóveis em larga escala e baixo custo o que 

proporcionou sua popularização (MOTTA. 2004). 

Porém neste modo de produção o cliente não tinha nenhum poder de escolha. todos os 

automóveis eram construídos da mesma forma e com a mesma cor. na época era o preço 

que a sociedade pagava para ter um automóvel com um menor custo. 

A decadência da produção em massa iniciou quando foi constatado que o Japão produzia 

automóveis melhores. com maior qualidade e com menor custo. O fato se deu pelas 

dificuldades que o país enfrentava pelo pós-guerra: escassez de recursos naturais. 

financeiros e falta de espaço. O objetivo era economizar a maior quantidade de materiais. 

evitando o desperdício. que promoveu a produção de produtos com zero defeito. ou seja. 

melhoria da qualidade. Visando eliminar desperdícios. buscou-se também reduzir os 

níveis de estoques. diminuindo o custo de produção. Outro fator relevante foi o uso da 

automação. que permitiu reduzir os erros operacionais e interromper o processo produtivo 

caso algum problema fosse detectado ou caso fosse identificada a possibilidade de 

melhora na linha de montagem. 

Essa movimentação originou o que conhecemos hoje como gestão pela qualidade total. 

No início da década de 50 quando a produção em massa estava no seu auge. o que menos 

preocupava as organizações eram as preferências e necessidades dos clientes. A ausência 

de concorrentes garantia às empresas a sua permanência no mercado. porém à medida 

que a globalização se intensificava e a concorrência tornava o mercado competitivo. a 
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oferta passou a ser maior que a demanda, os clientes deixavam de ser imperceptíveis e 

ganhavam sua devida importância. ficavam mais informados e exigentes. (ARAUJO. 

2006). 

W. Ed\\ards Deming e Joseph M. Juran são os autores maIs citados em estudos 

relacionados à qualidade. Juran contribuiu para o movimento da gestão da qualidade total 

através do ciclo PDCA (Piem - Planejar. Do - Executar. Chcck - Controlar. Act - Agir). 

instrumento empregado para planejar e incorporar as melhorias de processo 

continuamente na organização. Os 14 princípios de Qualidade de Deming (1990) 

enfatizam não só a qualidade, mas as características que asseguram a satisfação do cliente 

na entrega do produto e dos serviços associados. Os 14 princípios apresentados pelo autor 

são: 

I. Estabeleça constância de propósitos para melhora do produto e do serviço 

2. Adote a nova filosofia 

3. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade 

4. Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. ao invés disto. 

minimize o custo total. 

5. Melhore constantemente o sistema de produção e serviços 

6. Institua o treinamento no local de trabalho 

7. Institua a liderança 

8. Elimine o medo (crie a cultura onde você possa tàlar) 

9. Elimine as barreiras entre os departamentos 

10. Elimine lemas. exortações e metas para mão-de-obra que exijam nível zero de 

falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade 

lI. Elimine os padrões de trabalho (quotas) na linha de produção 

12. Remova as barreiras que privam a força de trabalho de seu direito de orgulhar-se 

do seu desempenho 

13. Institua um fOlte programa de educação e auto-aprimoramento 

14. Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação 

De tàto. foi a partir da formalização dos conceitos propostos pela gestão pela qualidade 

total que foi difundida nas organizações a análise sob a visão de processos. Pode-se 
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considerar que foi o prImeIro passo do longo caminho que ainda percorremos para 

eliminar algumas das conseqüências da estrutura funcional. 
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2.1.2.2 Reengenharia de Processo de Negócio 

Os conceitos que deram origem ao que hoje chamamos de gestão de processos surgiram 

na década de 90 inicialmente pelos trabalhos realizados por Michael Hammer. O motivo 

pelo qual as organizações atualmente enfatizam o trabalho com processos é consequência 

da Reengenharia. Foi a partir da idéia central de processos proposta pela reengenharia 

que hoje se consolida a idéia de conjunto de atividades (ROZENFELD, 1996). 

Para entender a Origem da Reengenharia, voltamos na década de 80 para avaliar os 

resultados de produtividade contra os investimentos realizados em Tecnologia da 

Informação. O enfoque foi dado quando constatado que proporcionalmente os EUA e o 

Japão investiam menos em TI , porém estavam obtendo resultados expressivos no setor de 

manufatura. Ao contrário do que se constava no setor secundário e terciário, onde nos 

EUA as ofertas de emprego cresciam e eram grandes os investimentos em Tecnologia da 

Informação, porém os resultados em termos de produtividade eram insignificantes. A não 

compreensão da organização em seus processos de negócio era fruto da visão 

departamental herdada do Taylorismo/Fordismo que dividia a empresa em áreas 

funcionais. A ausência da visão horizontal por processos fazia com que a automatização 

das atividades ou tarefas fosse inócua se o processo de trabalho não fosse repensado 

(JOIA, 1994). 

Figura I. Visão Funcional 
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Fonte: adaptado de Davenport (1994) 
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A questão principal não era simplesmente mencIOnar que a automatização não estava 

gerando os resultados esperados. mas sim descobrir o porquê destes resultados. As 

organizações tratavam seus processos de maneIra ineficiente. a mentalidade 

compartimentalizada gerava uma visão defeituosa da organização. causando problemas 

como muitos departamentos envolvidos com o mesmo processo. existência de atividades 

que não agregam valor. sistemas de informação inadequados. atividades ou taretàs 

redundantes. etc. O negócio precisava entender e saber o que demandar da TI. só assim 

esta poderia exercer seu papel de suporte e apoio aos processos de negócio da 

organização. Para isso. o alinhamento estratégico entre TI e negócio é essencial. 

A utilização da Tecnologia disponível sobre o estado atual da organização. sem nenhuma 

avaliação e ajuste traz o efeito reverso aos objetivos iniciais traçados. 

Segundo lIammer (1994). a justificativa para a Reengenharia é que a TI disponível na 

época requisitava uma estrutura ou organização própria para poder gerar seus frutos com 

pleno potencial. e que. certamente. não é uma estrutura organizacional criada antes do 

advento desta nova tecnologia. O contexto macroeconômico da década de 90 incitava as 

organizações a um processo de mudança. Os clientes passaram a exigir mais do mercado. 

tornaram-se melhores informados. passaram a conhecer melhor os produtos. tornaram-se 

mais seletivos e diante disso. as organizações viram-se na obrigação de repensar sua 

forma de trabalho para se manterem competitivas. O desenvolvimento tecnológico. 

associado ao aumento da competitividade e com clientes cada vez mais exigentes 

colocaram as empresas num ciclo muito rápido de mutação. as que não acompanharam 

essas demandas tornaram-se obsoletas. pois foram incapazes de adotar e usar as novas 

tecnologias como instrumento de vantagem competitiva. 

O termo Reengenharia surgiu inicialmente nos Estados Unidos a partir da publicação de 

um artigo por Michael Hammer. denominado "Rc-cnginccring Work: Don 'I alllomalc. 

Ohlilcralc" e reforçada posteriormente por outro artigo "Rccngineering lhe Corporalion: 

A manileslofor BlIsiness Rcvo/lIlion" de Hammer e Champy publicada em 1993. A obra 

chamou a atenção empresarial por prometer mudanças radicais e ganhos drásticos no 
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desempenho das organizações. Eles pregavam a idéia de começar de novo. começar do 

zero. redesenhar os processos a pal1ir de uma folha em branco. pois acreditavam que só 

uma ruptura poderia trazer ganhos consideráveis. Segundo Hammer e Champy ( 1994). a 

geração de resultados só aconteceria após a organização repensar sua forma de trabalho 

que até então estava defasada e necessitava de maior agilidade. Conhecendo o processo. é 

possível estabelecer as atividades necessárias para atingir os resultados esperados pelo 

cliente. Nesta forma de pensar os excessos e gargalos seriam eliminados. permitindo a 

organização agregar maior valor ao cliente. Para Hammer a definição da Reegenharia "é 

o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam 

alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho. 

tais como custos. qualidade. atendimento e velocidade" (HAMMER. 1994. PREFÁCIO). 

Após a publicação de Hammer. vários autores contribuíram na construção e refinamento 

das definições da Reengenharia. Com isto. fàtores como recursos humanos. cultura 

organizacional e tecnologia ganharam ênfàse em movimentos de transformações 
. . . 

orgal1lzaclOnals. 

Davenport (1994) seguindo os princípios de Hammer enfàtiza a idéia da Reengenharia 

como alguma coisa inovadora. uma mudança radical. algo partindo do início e não do 

reaproveitamento dos processos existentes. diferenciando-se da melhoria de processos. 

que parte de algo existente e que por meio de ajustes são evoluídos gradualmente. 

Enfàtiza também a importância do comportamento humano e dos fatores culturais da 

organização. relatando que a Reengenharia se implementada radicalmente despenderia 

mais tempo e custo. por isso muitas empresas optavam pela melhoria de processos. 

Gonçalves (2000a) ressalta que trabalhar com processos requer certo grau de maturidade 

por parte das organizações. pois segundo o autor. processos envolvem pessoas. 

procedimentos e tecnologia. Os procedimentos têm que estar robustos o suficiente para 

garantir a credibilidade de quem os executa. as pessoas tem seu tempo de aprendizagem. 

sendo que outros fatores também podem comprometer este tempo. como por exemplo: 

resistência. poder e cultura organizacional. A tecnologia deve estar disponível. acessível e 
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atendendo aos requisitos estabelecidos. Outro ponto importante é a familiaridade das 

pessoas com a tecnologia. todos os envolvidos devem ter a confiança e a garantia de que 

a tecnologia será útil e trará ganhos. 

Para 8rache e Rummler (1994) reengenharia significa voltar a empresa para seus 

processos organizacionais mais importantes. levando seus colaboradores a questionarem 

o que fazem. por que tàzem e de que maneira tàzem. partindo de necessidades 

estratégicas bem definidas. 

Araujo (2006) entàtiza que a Reengenharia tem em sua proposta a reavaliação total dos 

processos de uma empresa. redefinindo-os radicalmente. de forma a organizar o trabalho 

e agregar valor ao produto em escalas nunca antes vistas. Conforme mencionado pelo 

autor. apesar de ser uma técnica muito criticada alertou os gestores da importância de 

uma abordagem racional e analítica sobre a verdadeira unidade capaz de agregar valor 

real ao cl iente: o processo de trabalho. O autor ainda complementa que "a reengenharia. 

juntamente com os estudos endereçados à gestão pela qual idade totaL fortaleceu a anál ise 

de processos como uma necessidade da organização" (ARAUJO. 2007. PÁG.257). 

Os pontos em comum dos autores enfàtizam o questionamento e o consenso explícito do 

que a empresa fàz. Segundo Hammer (1994. pág.43) "Grande parte do trabalho realizado 

nas organizações consiste na integração de partes de trabalhos correlatas realizadas por 

unidades organizacionais independentes". 

2.1.3 A Visão por Processos 

A visão por processos promove na organização a redução da relevância na avaliação 

departamental e foca em maximizar o seu desempenho sistêmico sob o ponto de vista dos 

processos. 
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2.1.3.10 que é processo? 

Para Hammer e Champy (1994). o processo é um conjunto de atividades que se 

trabalhadas em conjunto promovem um resultado de valor ao cliente através de um novo 

produto ou serviço. 

Davenport (1994) conceitua um processo como uma ordenação específica das atividades 

de trabalho no tempo e no espaço. com um começo e um fim. com entradas (inputs) e 

saídas (outputs) claramente identificados. As atividades são estruturadas com a finalidade 

de agregar valor aos inpu!s. resultando em um produto para um cliente. 

Oliveira (1996) define processo como um conjunto de atividades seqüencIaIs que 

apresentam relação lógica entre si. com a finalidade de atender e. preferencialmente. 

suplantar as necessidades e expectativas dos clientes externos e internos da empresa. 

Gonçalves (2000a) define processo como qualquer atividade ou conjunto de atividades 

que toma um inpu!. adiciona valor a ele e fornece um oU/pU! a um cliente específico. 

Rummler e Brache (1994) definem que um processo é uma série de etapas criadas para 

produzir um produto ou serviço. A maioria dos processos inclui várias funções 

abrangendo o espaço em branco entre os quadros do organograma. 

Segundo as definições apresentadas. pode-se resumir que um processo é um conjunto de 

atividades que são elaboradas com o objetivo de gerar um resultado que pode ser um 

produto ou serviço onde a meta é atender um conjunto de solicitações que podem ser 

oriundas de um cliente interno ou externo a organização. Esta seqüência de atividades 

não acontece isoladamente. permeIa as unidades 
. . . 

orgal1lzaclonals envolvendo 

responsabilidades diversas. Vide figura 2. 



19 

Figura 2. Visão por processos 

Desenvolvimento de Produto Fabricaçlo Marketing e Vendas 

Novas Idéías de Produtos 

Produtos 

Fonte: adaptado de Rummler e Brache (1994) 

Entretanto, somente esta definição não é suficiente para o entendimento do conceito de 

processos. Conforme mencionado por Gonçalves (2000a) a intensa utilização deste 

conceito tem origem na tentativa de aperfeiçoamento do trabalho que foram 

desenvolvidos para o ambiente industrial. Mas nem sempre os processos têm entradas e 

saídas claras ou uma seqüência de atividades bem definidas. Podem corresponder a uma 

determinada situação da organização ou podem representar, por exemplo, a geração de 

um serviço. 

Outro ponto importante segundo Harrington (1991 apud Gonçalves 2000) considera o 

conhecimento dos tipos de processos existentes na organização. É importante identificar 

quais processos justificam a existência da empresa e quais os processos os suportam. Os 

processos que justificam a existência da empresa podem ser classificados como processos 

de negócio ou essenciais, são estes os responsáveis em atender o cl iente externo 

entregando os produtos ou serviços requisitados. 
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Já os processos de gestão ou suporte dão apoio aos processos de negócio ou essenciais. 

são focalizados na organização e não no cliente. e tem como responsabilidade viabilizar a 

estrutura necessária para que os processos essenciais funcionem. 

A classificação dos processos. através da identificação dos processos essenciais garante o 

foco no cliente. em outras palavras. conhecer os processos que justifiquem a existência da 

organização. Ao mesmo tempo em que os processos primários são identificados. 

consequentemente são identificados os processos que os suportam ou também chamados 

processos de gestão. isso contribui com que os gestores equilibrem suas ações. pois 

somente foco no cliente não garante a rentabilidade ou até mesmo a sobrevivência da 

empresa. 

Através desta identificação. o gestor poderá aperfeiçoar seu poder de decisão sobre as 

escolhas estratégicas. ou seja. saber qual será a prioridade da organização. Onde por 

exemplo. realizará investimentos. ou onde deverão ocorrer mudanças. 

A visão por processos obriga as organizações a responderem questões do tipo: Qual a 

finalidade de minha existência? Como executo minhas atividades a fim de justificar 

minha existência? 

Segundo Gonçalves (2000a). "as empresas são grandes coleções de processos". o que em 

outras palavras quer dizer que tudo o que realizamos dentro de uma organização. está 

relacionado a um processo. independente de sua complexidade. seja ela extrair petróleo 

através de uma plataforma ou simplesmente tàzer o cafezinho. Por conta desta 

complexidade. muitos processos são compreendidos através da representação de uma 

estrutura hierárquica. Vide figura 3. 

Do ponto de vista macro. os processos são as atividades-chave necessárias para 

administrar ou operar uma organização. Um macro-processo ou processo pode ser 

subdividido em sub-processos. que são inter-relacionados de forma lógica. isto é. nas 

atividades seqüenciais que contribuem para a missão do macro-processo ou processo. 

; '. (-' ~", 
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Todo macro-processo ou sub-processo é composto por um determinado número de 

atividades. As atividades acontecem dentro de cada um dos processos. Elas são as ações 

necessárias para produzir um resultado em particular, que dependendo da complexidade 

do macro-processo ou processo a atividade pode ser dividida em tarefas que 

corresponderão ao passo-a-passo para realização de cada atividade. 

Figura 3. Hierarquia dos processos 

Fonte: adaptado de Harrington (1993) 

Na organização voltada para processos, todos têm uma visão ampla. É o oposto do que 

ocorreu na Revolução Industrial , que pregava a especialização e o foco específico. As 

organizações orientadas para processos dizem "veja o quadro maior e tenha um foco mais 

amplo" (HAMMER, 1998, PÁG. 7). 

Uma característica importante dos processos é sua interfuncionalidade, pOIS a maIOria 

atravessa as fronteiras das unidades organ izacionais. Por isso são chamados de 

horizontais ou interdepartamentais, já que se desenvolvem ortogonal mente à estrutura 

vertical típica das organ izações departamentalizadas (GONÇALVES, 2000a). 



2.1.3.2 A Organização por Processos 

Organizar a empresa por processos vai além do que se costuma supor. é uma tarefà muito 

mais abrangente e mais complexa. envolve muito mais do que reestruturar fluxos de 

trabalho. Em resumo. projetos fundados em processos requerem algumas características 

importantes tais como: investimento. conhecimento. envolvimento. comprometimento. 

sinergia entre as camadas hierárquicas e velocidade. Tais características serão detalhadas 

adiante conforme apresentação dos tópicos organizacionais. 

No entendimento de Hammer (1994. pág.18) "( ... ) já não é mais necessário ou desejável 

para as empresas organizarem o seu trabalho em torno da divisão do trabalho de Adam 

Smith. No atual mundo de clientes. concorrência e mudanças. as atividades orientadas 

para a tarefa estão obsoletas. Em seu lugar. as empresas precisam organizar seu trabalho 

em torno dos processos." 

Segundo Gonçalves (2000a pág.7) "Não existe um produto ou serviço oferecido por uma 

empresa sem um processo empresarial. Desta forma. não faz sentido existir um processo 

empresarial que não ofereça um produto ou um serviço". Isto quer dizer que 

independente de qual serviço ou produto a empresa ofereça. ou qual tamanho ela tenha. 

ou se ainda é pública ou privada. todas estão atreladas a um determinado processo. Seja 

ele adequado a partir de práticas do mercado. ou gerado e aperfeiçoado na própria 

organização. 

Embora a maIOrIa das organizações ainda esteja estruturada funcionalmente. seus 

processos permeiam entre os departamentos. ou seja. horizontalmente. E. segundo 

Rummler e Brache (1994. pág.22) quando "( ... ) olhamos para além das fronteiras 

funcionais que compõem o organograma. podemos ver o fluxo de trabalho como é feito. 

Acreditamos que as organizações produzem suas saídas por meio de uma infinidade de 

processos de trabalho interfuncionais. como o processo de criação de novos produtos. o 

processo de distribuição e o processo de faturamento". 



o problema da visão funcional é que ela promove uma mentalidade de ··silo··. ou seja. 

cada função trabalha dentro de seu departamento sem nenhum tipo de interação. e 

segundo Rummler e 8rache (1994). essa visão pode gerar diversas distorções: (a) os 

gerentes tendem a ter uma visão funcional e vertical de suas organizações. o que fàz com 

que o gerenciamento também seja feito desta forma; b) os gerentes de mesmo nível 

tendem a perceber as funções do colega como inimigas e não como aliadas: c) a fàlta de 

interação entre os silos dificulta a efetividade na resolução de conflitos. O que poderia ser 

resolvido numa interação entre áreas. é repassado para o nível superior de uma área que 

por sua vez é passado para o nível superior de outra área: d) a preocupação em entender e 

melhorar as funções verticalmente garante a melhoria funcional. porém não traz ganho 

para a organização como um todo. Portanto. a fàlha de comunicação é o principal ponto 

de atenção da organização estruturada funcionalmente. pois as informações têm uma boa 

fluência entre os silos verticais. ou seja. para cima e para baixo e não há fàcilidade que 

permita a fluência das informações horizontalmente. 

Para uma organização de pequeno porte a estrutura funcional não representa nenhum 

problema ou risco. pois as pessoas necessitam conhecer as funções uma das outras e 

interagem entre si. Porém. o mesmo não ocorre para organizações de grande porte. onde a 

complexidade na estrutura torna-se maior. dificultando o conhecimento e a interação 

entre as pessoas. A gestão de processos com o toco no cliente fàcilita a melhoria contínua 

dos processos e a sua desfuncionalização. isto é. contribuindo para que os desvios 

funcionais sejam quebrados. 

Muitas empresas sabem da importância de se organizarem por processos. porém muitas 

têm dificuldade de como iniciá-lo. Geralmente quando o trabalho é iniciado do zero. o 

nível das funções dispostas verticalmente é minimizado. Segundo Gonçalves (2000b) as 

empresas organizadas por tarefàs precisam ser redesenhadas para poderem funcionar na 

visão voltada a processos. É necessário repensar as formas de reestruturação. para isso 

deve haver uma melhor compreensão do negócio. e é fundamental a realização do 

trabalho em equipe. 
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Não há reestruturações sem impactos significativos nas organizações. Em síntese. uma 

reestruturação baseada em processos. necessita primeiramente de um entendimento dos 

processos essenciais da organização. ou seja. clareza no propósito de sua existência e 

conhecimento de sua situação corrente. O detalhamento do trabalho real izado 

compreende conhecer quais os responsáveis envolvidos. quais informações são 

necessárias e o que é gerado. Com clareza dos processos corrente e dos processos 

desejados identificam-se os gaps. e com esta base propostas de melhorias são elaboradas. 

Os pontos de melhorias muitas vezes correspondem a trabalhos duplicados. ou tarefas 

desnecessárias e em vários casos. resultam na eliminação de tarefas ou funções. e até 

terceirização de determinadas atividades. A conseqüência para a organização que deseja 

tlexibilizar o modo como o cliente é atendido e minimizar as barreiras de comunicação 

entre áreas que executam os processos é na literatura denominada horizontalização 

organizacional. 

2.1.3.2.1 Horizontalização 

O tópico merece ser mencionado no estudo. pOIS pode ser caracterizado como uma 

consequência da gestão de processos. Entretanto. isto não quer dizer o fim do 

organograma. mas uma readaptação daquela organização que "pensa" voltado a 

processos. 

Para melhor entendimento. "A organização horizontal pode ser definida como aquela em 

que se reduzem os níveis hierárquicos existentes na empresa. de modo que todos os 

empregados ficam mais próximos da clientela" (ARAUJO. 2006. PÁG.393). 

Como será detalhado e melhor compreendido adiante. a gestão de processos é 

considerado um termo amplo. responsável em combinar diversos assuntos da 

administração. A sinergia entre os conceitos de tais assuntos é essencial para que a 

organização não subestime as necessidades requeridas para sua transformação. 
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Um dos pontos importantes mencionados aCIma é enfàtizar o caráter essencial do 

organograma, que consiste em representar graficamente a estrutura formal da organização 

em um dado momento (ARAUJO. 2007). 

Não se pode avaliar ou mesmo extrair os processos de negócio de uma organização 

através da análise do organograma existente (GONÇALVES. 2000a). Por outro lado. uma 

visão por processos não significa o extinção do mesmo. Em resumo. o organograma 

possui dois propósitos essenciais: a) mostrar as pessoas que foram agrupadas para a 

eficiência operacional: b) mostrar os relacionamentos verticais. Para estes propósitos. o 

organograma é de extrema imp0l1ância. porém não explicitam "o que". "o porquê". e 

"como" o negócio funciona (RUMMLER E BRACHE. 1994). 

A visão por processos pode ter a aparência de uma estrutura funcional. pois permitem a 

possibilidade de entender os grandes marcos da organização. porém seus processos são 

vistos horizontalmente permeando toda cadeia de áreas. (GONÇAL VES. 2000a). 

De fàto. o organograma ainda tem sua importância. entretanto não tanto quanto no 

passado. Atualmente pode-se dizer que acabou perdendo certo espaço por ser uma 

representação estática e não refletir rapidamente as mudanças do ambiente. Isto significa 

que atitudes empresariais empregadas no passado. como o d01\'l1sidng. para enfrentar as 

crises. não são mais suficientes. Na verdade. as organizações aos poucos estão 

caminhando para amplitude da gestão de processos que trará como alguns dos resultados 

a redução dos níveis hierárquicos da empresa. 

2.1.3.2.2 Arquitetura de Processos 

Entende-se por arquitetura um conjunto organizado de elementos com claros 

relacionamentos entre si. que juntos formam um conjunto definido por suas funções. Os 

elementos representam a estrutura organizacional e comp0l1amental de um sistema de 

negócio e mostra abstrações dos processos e estruturas chaves no negócio (VERNADA T. 

1996). 
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A estrutura organizacional compreende não só o organograma. mas também nas políticas 

e diretrizes que regem a arquitetura de processos. explicitando as normas e 

procedimentos de quem e como se interagem para que a arquitetura de processos seja 

viabilizada. A atuação dos elementos comportamentais nesta arquitetura concentra-se nos 

papéis das pessoas executoras e gestoras dos processos. 

A elaboração da arquitetura de processos de uma organização em si é uma taretà árdua e 

complexa. diferente de entendimentos associados somente ao redesenho de processos. Ao 

elaborar a arquitetura de processos é necessário compreender os processos e seus 

desdobramentos e ainda garantir que estes processos estejam alinhados aos objetivos 

estratégicos da organização. Uma base sólida da arquitetura de processos permitirá que 

outras características organizacionais componentes da gestão de processos sejam 

desenvolvidas. podemos citar como exemplo a tecnologia a ser adotada. a avaliação de 

desempenho dos processos e das pessoas. o fluxo de informações. entre outros 

componentes. 

Muitas vezes o desdobramento dos processos a partir dos objetivos estratégicos da 

organização é tàlho. o que significa uma visão parcial ou defeituosa da organização por 

parte dos gerentes. Em outras palavras. estes entendem dos produtos e serviços. mas não 

entendem como seus produtos são desenvolvidos em um nível de detalhe suficiente 

(RUMMLER E BRACHE. 1994). 

o detalhe no desenvolvimento destes produtos é representado também pelo 

desdobramento vertical dos processos. considerado muito importante. porém a arquitetura 

toca no relacionamento horizontal entre as áreas. onde o retrato do negócio mostra: o 

cliente. o fluxo de trabalho e o produto ou serviço a ser entregue. (RUMMLER e 

BRACHE. 1994) 
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Conforme apresentado na figura 4, a visualização sistêmica dos processos, considerando 

a ultrapassagem das barreiras organizacionais, permitirá a comunicação horizontal e 

vertical entre os processos. 

Figura 4. Ambiente interdependente 
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Enfatizando a visão dos autores mencionados acima, a identificação dos processos tem 

seu início a partir do nível organizacional, ou seja, onde são estabelecidas as perspectivas 

e direções que a empresa deve seguir e onde são identificadas as oportunidades e 

ameaças. 

Seguindo esta linha, pode-se complementar as definições a partir dos conceitos propostos 

por Davenport (1994), onde é mencionado que para identificar os processos da 

organização, uma boa prática é utilizar abordagens do planejamento estratégico, como 

por exemplo, a estrutura proposta por Michael Porter, ao qual é descrito que uma 

organização só consegue identificar suas vantagens e desvantagens através da 

identificação de suas atividades e dos elos existentes na cadeia de valor. 

Uma vez estabelecido os objetivos estratégicos, o desenho da arquitetura de processos 

pode ser iniciado por aqueles processos considerados críticos para a organização, 

geralmente aqueles que fluem horizontalmente e permeiam várias unidades. A partir daí é 

possível , realizar seu detalhamento em sub-processos, atividades e tarefas, seguindo as 

diversas formas de modelagem existentes no mercado. 

A modelagem contribui para a padronização dos processos, fator fundamental para a 

eficiência, previsibilidade das unidades organizacionais e manutenção da sua arquitetura. 
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A padronização é o primeiro passo para garantir a integração dos processos de negócios. 

que ocorre a partir do compartilhamento de informações. A partir daí é possível permitir 

o acompanhamento de uma transação de ponta a ponta. acelerando o fluxo de 

informações que permeia a organização. 

A modelagem consiste na representação gráfica de um processo de negócio. Entretanto é 

importante ressaltar que a identificação das falhas não ocorre somente a partir da 

documentação. mas sim da análise que os envolvidos realizam a partir dos processos 

documentados (HARRINGTON. 1993). Em outras palavras. quanto mais completa for a 

documentação mais fácil será sua análise. O quão completa a documentação está exige a 

combinação de símbolos e informações que compõe o padrão de notação. 

Tomaremos como exemplo o padrão de notação Business Process Modeling Notation 

(BPMN). De acordo com a figura 5. apresentada abaixo. tem-se as seguintes 

representações: o círculo representa o evento que inicia o processo. os retângulos 

representam os processos em seu nível mais alto. o símbolo .. +" indica seu detalhamento. 

o losango representa a tomada de decisão. Nesta notação pode-se ainda utilizar outros 

símbolos disponíveis para representar. por exemplo: áreas e papéis. processos manuais. 

sincronismo entre atividades. etc. 
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Figura 5. Modelagem de processo de negócio 
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o exemplo acima reforça a importância de se estabelecer uma padronização. Processos 

documentados seguindo o mesmo formato contribuem para o nivelamento do 

conhecimento entre as pessoas. 

A eficiência na análise dos processos modelados requer a união dos recursos de TI 

disponíveis e das informações captadas através da modelagem. A construção da 

arquitetura dos processos através da sua modelagem torna-se inviável sem os recursos de 
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TI. O que significa que no mínimo construir uma arquitetura de processos requer uma 

ferramenta que gerencie e recupere informações de um repositório estruturado (banco de 

dados e processos). 

A facilidade na manipulação das informações permitirá que os responsáveis 

compreendam e tomem decisões relacionadas aos processos com maior velocidade. 

Entretanto. somente o desenho dos processos está longe de ser o suficiente. a organização 

deve criar mecanismos para tratamento e acompanhamento destes processos. do contrário 

estes acabam defàsados e perdem importância. 

2.1.3.2.3 Processos e TI 

Davenp0\1 (1994) enfàtiza que o papel da TI pode ter implicações importantes para os 

processos-chave da organização. porém este conceito também é válido para a elaboração 

de toda a estrutura necessária para a formação da arquitetura de processos. O autor 

levanta pelo menos nove itens impactantes. onde a TI é considerado recurso fundamental: 

I) Automação - Nesta perspectiva os processos são automatizados. há a fàcilidade 

de desenhá-los a partir de gráficos estabelecidos como padrão em sofh\ares 

específicos para este fim. 

2) Informação - Informações armazenadas em bancos de dados específicos garantem 

a padronização e o fácil acesso. Todos os envolvidos têm acesso centralizado a 

documentação dos processos. o que proporciona facilidade para a análise das 

definições e identificação das oportunidades de melhorias. 

3) Seqüência - A partir de gráficos e informações. softwares específicos são 

preparados para apresentarem resultados a partir da simulação de cenários. o que 

disponibiliza subsídios na orientação do processo de tomada de decisão. A partir 

de simulações pode-se prever resultados na execução de uma determinada 

atividade e identificar problemas antes mesmo que estes ocorram. Por exemplo. é 

possível analisar o resultado de uma alteração do processo antes de implantá-lo. 

simulando as diferentes trocas de atividades. 
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4) Acompanhamento - Os gestores ou executores que possuem permissão na base de 

dados podem acompanhar em tempo real as modificações realizadas nos 

processos. 

5) Análise - O acompanhamento das informações através de seu compartilhamento e 

a simulação de cenários permite que as tomadas de decisões possam ser efetuadas 

com maior rapidez. Há a diminuição dos riscos atribuídos às decisões. já que mais 

dados e dimensões de análise podem ser incorporados. 

6) Geografia - Independente do tamanho da equipe e de sua distribuição geográfica. 

há possibilidade de visualização simultânea das alterações realizadas nos 

processos modelados. 

7) Integração - Os envolvidos nos processos podem contribuir e documentar 

alterações diretamente no software. as interfaces entre os processos são 

visualizadas e acompanhadas por todos. 

8) Intelecto - O conhecimento passa a ser disponibilizado para todos da organização 

de maneira padronizada. ou seja. compartilhado e não mais dependente de cada 

colaborador. 

9) Desintermediação - Os softwares disponibilizados possuem visões pré

formatadas ou com possibilidade de customização. focados em perfis específicos. 

Por exemplo: caso o gerente executivo queira visualizar as atividades de um 

determinado processo. ele mesmo poderá examinar as informações através da 

intranet. o que significa a não necessidade de solicitar a seus subordinados a 

elaboração de relatórios. 

Hammer (1994) complementa o papel da TI como capacitador essencial para 

reengenharia de processos. Podemos concluir que não somente para a reengenharia. 

mas para uma organização que queria trabalhar por processos. ou realizar a melhoria 

de seus processos já mapeados. Enfàtiza o autor que o uso inadequado da tecnologia 

pode bloquear qualquer trabalho voltado a processos e ainda reforçar os velhos 

padrões de trabalho e comportamento executados até então. O erro é utilizar a 

tecnologia através dos processos já existentes. Elas perguntam "Como otimizar o que 



tàzemos atualmente" quando deveriam perguntar "Como podemos aproveitar a 

tecnologia para tàzer aquilo que ainda não estamos tàzendoT 

A abrangência da gestão de processos mostra que a TI é tàtor fundamental de sucesso 

em sua implantação. porém pode ser considerada como tàtor principal de fracasso 

caso não seja governada adequadamente. 

As diversas ofertas tecnológicas disponíveis no mercado atualmente induzem as 

organizações acreditarem em soluções milagrosas capazes de transformar uma 

estrutura hierárquica em uma estrutura voltada a processos a partir da simples adoção 

tecnológica. São vislumbradas soluções como Enterprise Application Integration 

(EAI). Business Process Modeling Language (BPML). Service Oriented Architecture 

(SOA). entre outras. Entretanto. a gestão de processos nos mostra que é necessário 

mais que tecnologia para atingir a visão por processos. a organização necessita 

estruturar e estabelecer suas arquiteturas. 

Como a TI. a partir de sua acelerada sofisticação passou a impactar nos negócios da 

empresa. gerou a necessidade de manutenção da integridade de seus sistemas. o que é 

possível através da criação e integração das principais arquiteturas: processos. 

aplicações e dados. No mundo ideal. a gestão de processos totalmente implantada 

permitirá que sejam refletidas. a partir de qualquer manutenção em processos. quais 

as aplicações e dados impactados. isto significa. o fim ou a drástica redução das 

apl icações por silos. em troca de apl icações e dados refletindo os processos. 

2.1.3.2--' Processos e Pessoas 

Davenport enfàtiza que os aspectos sociais estudados na década de 50 forneceram 

diversas lições que devem ser utilizadas independentes da orientação voltada a processo. 

"As questões organizacionais e de recursos humanos são mais importantes do que as 

questões de tecnologia para as mudanças de comportamento que devem ocorrer dentro de 

um processo" (DA VENPORT. 1994. PÁG.112). 



Recapitulando as características da visão funcional, quanto mais isolado o trabalhador 

executava suas tarefas. mais eficiente era o desempenho de seu trabalho. A visão voltada 

para processos demanda interação das pessoas e trabalho em equipe. Um grupo tende a 

ter uma escala de conhecimento maior comparado a um indivíduo. e há preterência do 

trabalho em equipe se comparado à alienação do trabalho individual. Em contrapartida. 

nem sempre o relacionamento interfuncional é amigável. quando a cultura não está 

equal izada por todos. mu itas vezes con tl itos são gerados. 

o ideal é ter equipes autogerenciadas e com poder de decisão. neste caso são exigidas 

destas pessoas: o envolvimento com processos. o pensar. o interagir. o julgar e o tomar 

decisões. (HAMMER. 1994). 

Na visão por processos. os limites de atuação das pessoas tornam-se imprecisos. cada 

membro da equipe deve ter a fàmiliaridade básica com todas as etapas do processo. se 

tornarão generalistas ou multidimensionais (HAMMER. 1994). Em outras palavras. 

trabalhar voltado a processos considera o fortalecimento do desenvolvimento pessoal e 

não a ascensão na hierarquia: expandir as capacidades individuais através de maior 

conhecimento no processo. 

o conhecimento. as habilidades e o comportamento das pessoas responsáveis pela 

execução garantirão a sobrevivência dos processos. Entretanto. qualquer ação de 

mudança deve levar em conta a complexidade do tàtor pessoa. que quando incentivada 

"( ... ) tende a parar de fazer coisas que geram estímulos negativos e a realizar coisas que 

levam a estímulos positivos" (HARRINGTON. 1993. PÁG.223). Por isso a importância 

em conhecê-Ias. identificando como se sentem em relação ao processo, quais as 

dificuldades encontradas e como elas podem contribuir com sugestões de melhorias. 

Podemos relacionar o conhecimento. as habilidades e o comportamento dos executores a 

seis tàtores identificados por Harrington: 1) treinamento - Hammer (1994). substitui o 

termo treinamento por educação: 2) conhecimento da saída desejada e critério de medição 

de saída: 3) capacidade física e mental para real izar a tarefà - as pessoas são educadas 
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corretamente pela organização ou são contratadas do mercado de trabalho já 

especializadas: 4) incentivo para real izar a tarefà: 5) tempo e ferramentas necessárias para 

realizar a tarefa corretamente: 6) prêmio como incentivo para realizar a tarefa. 

Os executores devem estar preparados. seja por treinamento ou qualquer outro tipo de 

motivação. o que garante o aumento do nível de conhecimento e melhora a probabilidade 

de que o produto atenda a exigências funcionais. Em contrapartida. a organização deve 

observar o surgimento de possíveis conflitos em decorrência da relação equipe e estrutura 

funcional. Em outras palavras. falhas podem surgir quando a avaliação das pessoas ocorre 

através de superiores funcionais mesmo havendo gestores de processos. 

2.1.3.2.5 Processos e o Gestor 

O gestor do processo ou proprietário é aquele que coordena as funções do processo. não 

necessariamente as realiza. mas deve garantir que a equipe as execute. Ele é responsável 

em obter os recursos necessários para sua manutenção e implantação. mediar conflitos 

burocráticos e obter a integração e cooperação dos demais envolvidos (HAMMER. 

2001 ). 

Após a institucionalização de qualquer processo. a análise de desempenho garantirá o uso 

efetivo e a definição de melhorias. O gestor supervisiona os resultados de desempenho e 

tem a responsabilidade de acompanhar o desempenho interfuncional dos processos. 

minimizando a existência de gups. o que muitas vezes é omitido pela tendência dos 

profissionais concentrarem esforços em funções. 

Em resumo. o gestor de processos tem como prlllClpalS atribuições: i) monitorar o 

desempenho dos processos e manter informado seu superior sobre como o processo está 

se compoltando em relação os objetivos dos clientes e aos objetivos internos: ii) 

assegurar que a equipe esteja engajada no aperfeiçoamento do processo; iii) facilitar a 

resolução dos contlitos interfuncionais; iv) elaborar um plano de processo e orçamento: 

v) responder pelo processo e defendê-lo: vi) avaliar e certificar (RUMMLER E 

BRACHE.1994) 
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Como não é possível desvincular a estrutura hierárquica da gestão de processos. além das 

responsabilidades citadas acima. o ideal é que o gestor ocupe uma posição na gerência. 

que garanta sua autoridade. Entretanto. uma posição hierárquica superior não é o 

suficiente. é recomendado que o gestor também gerencie o maior número de pessoas que 

executam o processo sob sua responsabilidade (RUMMLER E BRACHE. 1994). 

Davenport (1994) alerta sobre a relação entre o papel de gestor do processo e os cargos 

gerenciais. apesar de ser considerada uma característica positiva. deve ser levado em 

consideração que. muitas vezes. o fato de chegarem a estas posições administrativas 

ocorre através de interesses próprios e políticos. o que prejudica a formação de equipes e 

consequentemente o trabalho por processos. Uma das dificuldades encontradas é fazer 

com que os gerentes seniores trabalhem como equipe. parando de pensar funcionalmente 

para pensar interfuncionalmente. voltando-se para os interesses da empresa. 

Características pessoais também interferem a gestão de um processo. Um processo tende 

a ter sua maturidade com gestores que tenham um conhecimento abrangente de todas as 

suas etapas. que conheça os efeitos do ambiente sobre o processo e ainda que tenha 

habilidades e capacidade de influenciar outros gestores e executores. 

Harrington (1993) completa o papel do gestor enfatizando que o profissional deve 

trabalhar para definir as fronteiras do processo. preparar adequadamente sua equipe 

através de treinamentos. definindo sub-processos. delegando gestores para tais e cuidando 

de sua automação e mecanização. 

Apesar de todas as diretrizes necessárias para o bom desempenho do gestor de processo. 

uma premissa evidencia a importância do comportamento do corpo de executivos da 

organização. que deve estar bem estruturada e ter envolvimento ativo junto às gerências 

responsáveis pelos processos. Em resumo. a equipe executiva deve possuir as seguintes 

responsabilidades: i) pensar sob a perspectiva de processos: ii) definir a estratégia 

empresarial adequadas às exigências dos clientes: iii) definir os processos críticos: iv) 

definir os recursos financeiros e humanos necessários para que os trabalhos possam fluir; 
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v) garantir que os objetivos dos processos estejam entendidos pelo corpo gerencial: vi) 

estabelecer e manter a comunicação interfuncional: vii) definir recompensas e 

reconhecimento: viii) monitorar o desempenho dos trabalhos: ix) resolver conflitos não 

administráveis por escalões inferiores (HARRINGTON. 1993). 

A liderança do corpo de executivos consiste no desafio de descentralizar o poder e 

distribuí-lo aos gerentes e ao pessoal da linha de frente. Somente uma liderança firme 

consegue influenciar adequadamente as pessoas envolvidas: tanto gerentes quanto 

executores. Entretanto. não deve estar concentrada nas mãos de um único executivo. mas 

sim de um grupo. uma vez que a tendência de um único gerente é limitar seu território. 

dando ênfase as funções perdendo o foco no cliente (HAMMER. 2001: DA VENPORT. 

1994). 

2.1.3.2.6 Processos e a Cultura da Organização 

Como já mencionado em tópicos anteriores. a gestão de processos ganhou a devida 

importância através dos conceitos propostos pela reengenharia. Porém foi através de 

Thomas Davenport que os fatores organizacionais e humanos foram destacados como 

influentes para os esforços em processos. 

Segundo o dicionário Aurélio a cultura pode ser definida como: 

"0 conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva. tal 
como se desenvolvem em uma sociedade ou grupo específico. e que se manifestam em 
praticamente todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência. normas de comportamento. 
crenças. instituições. valores espirituais. criações materiais. etc:' 

A cultura de uma organização é composta por vários fatores: sua história. seu ramo de 

atividade ou o que produz. seu modelo de gestão e a geografia em que se encontra. em 

outras palavras. a influência de outras culturas (TORQUA TO. 1997). Este conjunto de 

fatores nos leva a conclusão de que qualquer mudança cultural não depende somente de 

treinamentos. envolvimento das pessoas em programas organizacionais. ou mudanças de 

comportamento. 
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Dentro da cultura organizacional é importante considerar as "características indiretas" 

dos indivíduos. Quando se avalia a cultura da organização. devem ser considerados 

também os desejos. satisfação. alegrias. frustrações. expectativas. dúvidas e atitudes das 

pessoas (TORQUA TO. 1997). 

Sob estes aspectos. é importante enfatizar que. apesar de intluenciarem diretamente a 

cultura. nem todas as "características indiretas" podem ser trabalhadas pela organização. 

Muitos estímulos externos intluenciam comportamentos pessoais. que indiretamente 

impactam o desenvolvimento das atividades das pessoas na organização. Entretanto. a 

organização pode minimizar estes conflitos estabelecendo algumas ações como melhorar 

o sistema defeedhack e aumentar a delegação de poderes e participação das decisões. 

Para a implantação da gestão de processos. sob o ponto de vista da cultura. também é 

fundamental estabelecer uma relação de sinergia entre a alta administração e as equipes 

da linha de frente. As pessoas geram maior contribuição quando a alta administração não 

limita sua equipe. a consequência é o aumento da probabilidade em obter os resultados 

esperados. 

A alta administração. além de definir as diretrizes. também deve se preocupar em 

monitorá-Ias. enquanto a equipe deve ser motivada em gerir os resultados. As diretrizes 

devem retletir a organização como um sistema adaptável. 

A adaptação não é um ciclo finito. é considerado um processo e não um evento. Em 

outras palavras. mercados. produtos e serviços mudam. ou a organização se adapta ao 

ambiente ou deixa de existir. Se a organização sobreviveu é porque se adaptou de alguma 

forma. neste caso. o estado da organização ou o seu desempenho vai refletir o como ela 

se adaptou (RUMMLER E BRACHE. 1994). 

Unindo os conceitos propostos pelos autores ... todos têm a responsabilidade de melhorar 

a maneira de fazer seu trabalho e de ajudar a equipe a que pertencem a ter um melhor 
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desempenho" (Harrington, 1993. pág.308). em outras palavras. seguIr os mesmos 

objetivos aumenta a cooperação. garantindo assim o alcance da excelência. 

A formação da cultura está centralizada nas pessoas e nos estímulos que elas recebem. De 

fato, os problemas particulares do cotidiano. influenciam sua performance dentro da 

organização. é por isso que elas requerem constante manutenção. Neste aspecto, 

Harrington (1993). menciona três fatores principais: Confiança. treinamento e 

recompensa. 

• Confiança - Neste item há uma concordância entre os conceitos propostos por 

Davenport ( 1994) e Harrington (1993). A confiança deve ser mútua, tanto da alta 

administração quanto dos executores. A relação de confiança da alta 

administração com os executores se dá na delegação do poder e na concessão da 

permissão nas tomadas de decisão. Já a relação de confiança dos executores com a 

alta administração se dá através da "garantia do emprego" e a não punição em 

caso de erro. Deve ser considerado que a probabilidade de erros é comum. pelo 

menos no início de projetos envolvendo mudanças. Faz-se necessário o uso do 

feedhack. pois representam o caminho para o diálogo e troca de informações 

específicas para a melhoria do seu desempenho: é a maneira mais adequada de 

garantir a estabilidade das pessoas nos processos. Quando os executores passam a 

fazer parte das tomadas de decisão contribuindo com idéias os melhores 

resultados e a colaboração aumentam. 

• 

• 

Treinamento - O treinamento na visão de Harrington (1993) fornece a 

oportunidade de crescimento das pessoas, permite o desenvolvimento das 

habilidades e do conhecimento necessário. A vantagem do treinamento é agregar 

valor a motivação das pessoas. 

Recompensas - A recompensa é uma forma de reconhecer o trabalho das pessoas 

envolvidas com os resultados dos processos. Davenport (1994) enfatiza a 

recompensa financeira. forma desenvolvida na evolução industrial. onde os 
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trabalhadores eram gratificados pelos lucros. gerando assIm o aumento de 

produtividade. Harrington (1993). já descreve a recompensa como uma forma da 

administração mostrar apreciação por um trabalho bem feito. podendo ser um 

elogio verbal. ou mesmo uma recompensa financeira. Um ponto importante é que 

esta deve ser proporcional à importância da contribuição. 

o tempo é fàtor fundamental em qualquer programa de mudança organizacional. seja a 

implantação de um programa de qualidade. uma metodologia. a implantação de um 

sistema de informação ou a transformação de uma empresa estrutural em uma empresa 

por processos. Quando a ordem obedece somente à hierarquia. ou seja. de cima para 

baixo. as pessoas não vêem alternativas senão aceitar. o que significa: padrões seguidos. 

ferramentas utilizadas e evidências geradas. Entretanto. isto não é o suficiente para 

afirmar que o nível de maturidade aumentou ou atingiu o nível desejado. A alta 

administração deverá compreender e tratar corretamente as prováveis barreiras e erros da 

equipe de executores. que por sua vez deverá estar envolvida e preparada. Para 

Harrington (1993). se as pessoas estiverem envolvidas adequadamente qualquer 

modificação será muito mais fácil de ser implantada. 

As pessoas devem se sentir responsáveis pelos resultados. não de uma tarefà específica. 

mas da organização como um todo. O sucesso. crescimento e particularmente as 

recompensas devem estar focalizadas no desempenho global da organização. 

2.1.3.2.7 Processos e Métricas 

Realizar o levantamento e detalhamento dos processos já traz a organização grande poder 

de conhecimento. porém como já mencionado anteriormente. este item não é o suficiente 

para aqueles que desejam atingir a gestão de processos. Aquela organização que decide 

trabalhar voltada a processos tem fàcilmente identificado o início do trabalho. porém não 

sabe determinar o fim. em outras palavras. o processo é sempre aperfeiçoado. daí a 

importância das medições. É através dos resultados das medições que as organizações 

podem identificar detalhes de aprimoramento ou fàlhas sem apontar determinado 
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culpado. através à publicação dos indicadores as equipes são niveladas e com isto podem 

estabelecer planos de ação condizentes com os objetivos da organização. 

Nas palavras de Harrington (1993). não se pode controlar um processo se não houver 

medição: e se não houver controle. não tem gerência. 

O autor destaca ainda três características principais de controle para o processo: 

• Eficácia - A eficácia está relacionada com a qualidade. busca identificar se o que 

é necessário está sendo entregue no prazo e da maneira esperada pelo cliente. Para 

medir a eficácia é necessário estar atento às necessidades e expectativas do 

cliente. os resultados medidos devem estar acordados entre a parte fornecedora e 

cliente. As expectativas dos clientes mudam a todo instante e por este motivo 

torna-se necessário monitorar constantemente sua percepção. Para o levantamento 

destes indicadores. o autor acentua a necessidade da quantificação das 

necessidades e expectativas. o levantamento da relação dos processos e o 

atendimento destas necessidades e expectativas. e por fim o levantamento das 

metas para seu atendimento. 

• Eficiência - A eficiência está relacionada à produtividade. ou seja. o como e 

utilizado os recursos necessanos para que seja atingida esta produtividade. Os 

recursos operaCIOnaiS se não monitorados podem influenciar a eficácia dos 

processos. Desperdícios de tempo. dinheiro e recursos humanos estão 

relacionados à eficiência do processo. bem como a quantidade de erros. O autor 

determina pelos menos dois medidores de eficiência para cada processo: um 

relacionado às entradas e saídas e a outro relacionado ao tempo. 

• Adaptabilidade - A adaptabilidade está relacionada ao como a organização se 

adequa às exigências especiais dos clientes e as modificações do próprio mercado. 

Realizar somente aquilo que o cliente deseja não é suficiente. as organizações 

devem estar preparadas a exceder o que é esperado dos processos. É necessário 

estudar o mercado e estar preparado para mudanças. é necessário surpreender a 

concorrência. A maioria dos processos atende as necessidades e expectativas da 
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maioria dos clientes, porém deve estar flexível o suficiente para atender 

necessidades especiais de clientes especiais. 

Além dos fatores considerados importantes para a elaboração das métricas é apresentado 

por Rammler e Brache (1994) uma estrutura lógica de desencadeamento das medições. 

Estas são desencadeadas segundo a hierarquia: Organização, processos, sub-processos e 

funções. Para que as medições sejam desencadeadas a partir dos processos é necessário 

que estas estejam condizentes com os objetivos da organização, estes objetivos são 

responsáveis em determinar e direcionar o restante das medições. Devem-se estabelecer 

metas necessárias para justificar a existência dos processos. Cada um dos processos deve 

ter estabelecidas medidas que devem estar condizentes com os objetivos da organização e 

devem direcionar as medidas das funções. As funções executadas em cada um dos 

processos ou sub-processos devem ter estabelecidas medidas que avaliem seu 

desempenho e estas devem estar condizentes com as medições estabelecidas pelos 

processos. 

Figura 6. Métricas: organizacional , por processos e funções 

Organizaçlo 

Mercado 

Fonte: adaptado de Rummler e Brache (1994) 

A figura 6 mostra a relação entre as medidas. M I corresponde as medidas 

organizacionais que podem representar requisitos do cliente ou requisitos internos (por 

exemplo, 60% do mercado de gerenciamento de projetos aeroespaciais dentro de três 

anos), M2 compreende do desempenho final do processo (por exemplo, introdução de 

três novos produtos de software em dois anos) e está relacionado a M 1. Já M3 mede as 

saídas de cada um dos sub-processos e M4 mede cada etapa do sub-processo. 
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Segundo os autores. o modo como as informações são trabalhadas é tão importante 

quanto a forma que são armazenadas e capturadas. O aperfeiçoamento do processo não 

acontece a partir da identificação e punição dos culpados. os resultados são insumos para 

que sejam identificadas não conformidades nos processos. se estão dentro dos padrões. se 

estão sendo seguidos conforme as especificações e se os envolvidos estão de acordo com 

os padrões e objetivos estabelecidos. As ações dos responsáveis pela medição devem ser 

atribuídas sempre aos resultados e não ao comportamento das pessoas. ou seja. a 

preocupação deve estar voltada aos processos e não no detalhe de suas atividades. 
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2.2 Modelos de Maturidade 

Os modelos de maturidade são usados para urna avaliação comparativa da organização e 

servem de base para estabelecer e priorizar um plano de melhorias. Os modelos de 

maturidade são projetados para avaliar a maturidade da organização para um determinado 

domínio (por exemplo: engenharia de software. alinhamento estratégico. qualidade da 

informação. mapeamento de processos. etc.) a partir de um conjunto compreensivo de 

critérios. 

A base comum para a maioria dos modelos de maturidade tem sido o CMM (CapahiliIJ' 

/v/alllrily ;'v/odel) desenvolvido pelo SEI (Sofhmre EnKineering Inslilule -- Carnigic 

Mellon [/nil'crsity) por Paulk cl aI. ( 1993). 

O CMM representa um modelo de maturidade organizacional para o desenvolvimento de 

software. É composto de cinco níveis crescentes de maturidade: I - estado inicial 

(processo de software considerado corno ad hoc. poucos processos definidos. sucesso 

depende do indivíduo): 2 - definido (políticas. normas. diretrizes e processos 

padronizados e documentados): 3 - repetível (os processos são executados e controlados 

conforme definidos): 4 - gerenciado (os processos são melhorados com base nas 

medições em dados quantitativos): 5 - otimizado (a melhoria e boas práticas são 

incorporadas naturalmente). 

Cada nível é composto de Áreas Chaves de Processo (KPAs - Key Process Areas). e cada 

área chave representa aspectos primordiais que devem ser seguidos pela organização ou 

área que deseja atingir determinado nível de maturidade. 
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Tabela I. Níveis de maturidade e áreas chave de processo - S W -CMM versão 1.1 

Níveis e Características Áreas Chaves de Processo 

Gerencia da evolução dos processos 
Nível 5 - Otimizado Gerencia da evolução da tecnologia 

Prevenção de defeitos 

Nível 4 - Gerenciado 
Gerencia da qualidade de software 
Gerenciamento quantitativo de processos 
Revisões por parceiros 
Coordenação entre grupos 
Engenharia de produto de softvvare 

Nível 3 - Definido Gerencia de software integrada 
Programa de treinamento 
Definição do processo da organização 
Foco no processo da organização 
Gerenciamento de configuração de software 
Garantia de qualidade de software 
Gerencia de contrato de software 

Nível 2 - Repetitivo Planejamento de projeto de software 
Acompanhamento de projeto de software 
Gerenciamento de requisitos 

Nível 1 - Inicial 
Fonte: Fiorini ef aI. (1998) 

A seguir são apresentados dois modelos de maturidade para avaliação de processos de 

negócio: o modelo de maturidade de Michael Hammer e o modelo holístico de Rosemann 

e Bruim. ambos considerando a imp0l1ância dos fatores organizacionais. 
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2.2.1 Modelo de Maturidade de Hammer 

Hammer (2007) ao apresentar seu modelo ressalta que o gerenciamento de processos de 

negócios vai muito mais além do que um simples redesenhar de processos. Os conceitos 

que o autor aborda envolvem principalmente processos. pessoas e tecnologia. O autor 

enfatiza que os processos devem ser conhecidos. focados no cliente e disponibilizados de 

forma clara para todos os envolvidos. As pessoas devem trabalhar em equipe. serem 

treinadas para obter o conhecimento necessário e ter poder de decisão sobre os processos. 

e por fim. a tecnologia deve estar disponível para suportar os processos e facilitar a 

comunicação entre as diversas unidades organizacionais. 

O processo de maturidade de Hammer teve OrIgem no ano de 2002 a partir de uma 

pesquisa realizada em conjunto com a Phoenix Consortium - um grupo de empresas 

líderes de mercado. O objetivo era criar um ji-umework capaz de auxiliar os gestores a 

compreender. planejar a aval iar os esforços de transformação dos processos. Neste 

estudo. o autor identificou dois grupos de características necessárias para realizar e 

manter a boa performance dos processos. Um grupo de características é aplicado à 

maturidade dos processos e o outro à maturidade da organização. Em relação à 

maturidade dos processos. a pesquIsa mostrou que nem todas as organizações estão 

preparadas para lidar com este contexto. Neste caso. muitos pontos de atenção foram 

estudados: a arquitetura dos processos. o como as pessoas operam estes processos. a 

gestão destes processos por parte de seus responsáveis. a competição entre informações 

organizacionais e sistemas de gestão e a qualidade das métricas que a organização utiliza 

para medir seus processos. 

Em relação à maturidade da organização. foram estudados: a disponibilidade dos 

executivos em focar em processos. a visão dos colaboradores voltada ao cliente. o 

trabalho em equipe. as responsabilidades e o conhecimento dos colaboradores. O modelo 

da pesquisa foi apresentado para os membros do Phoenix Consortium pela primeira vez 

em 2004. após esta data foi testado e revisado intensamente. Em 2006. o frame1\'()rk foi 
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finalizado e chamado de Modelo de Maturidade Organizacional e de Processos (Process 

and Enterprise Maturity Model - PEMM). 

No detalhamento do modelo. Hammer considera o nível de maturidade dos processos 

através de 5 viabilizadores: (I) Projeto (design) - propósito. contexto e documentação. 

(2) Executores - conhecimento. habilidades. e comportamento. (3) Gestor do processos

identidade. atividade e autoridade. (4) Infra-estrutura - sistemas de informação e recursos 

humanos. e (5) Métricas - definição e uso. 

Para aval iar o nível de maturidade da organização Hammer considera 4 capacidades: (I) 

Liderança - ciência. alinhamento. comportamento e estilo. (2) Cultura - trabalho em 

equipe. foco no cliente. responsabilidade e atitude através da mudança. e (3) Expertise -

pessoas e metodologia e (4) Governança - modelo de processos. responsabilidade e 

integração. 

O fi'umell'ork é composto de duas matrizes: uma considerando os viabilizadores dos 

processos e a outra considerando as capacidades da organização. Cada uma delas 

contempla nas linhas os 13 elementos resultantes da subdivisão dos viabilizadores 

(processos) e das capacidades (organização) e. nas colunas os níveis de maturidade que 

vão de I a 4 (P I. P2. P3 e P4 - processos e E I. E2. E3 e E4 - organização). Para cada 

célula desta matriz. Hammer descreve as características necessárias para que o nível de 

maturidade seja atingido. Considerando os viabilizadores necessários para processos e as 

capacidades necessárias para a organização. há um total de 104 itens para avaliação. Veja 

o detalhamento dos itens nas tabelas abaixo. 
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Tabela 2. Maturidade dos orocessos 
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que outros mdlvl,juo:: en'Jol'.'ldo::: no proo:e~so '1tuo?m ~onsl?C:IJ';:"~o d.js metas ,ja o?mpres.j 
seu princip.jl compromisso.? com sU·j ~"tfE'.a 

€-:::pE'c:itlca 

RE'spons~ ... el pelo procE'sso €o um Indl, .. iduo ou 

grupo Intorm "IlmerltE" encarreg "Ido de- mo?lhm ar o 

deso?mpenho do procE'sso. 

dE' modo eficaz 

lld",r.afl.~:t dOi emprE"sa criou o paÇoo?l Ofl>:ül dt? 

rl?s~'on::: ~ ... el pelo pro c es.::o E' colocou no posto um 

alto Qo?ro?nte ce,m autoridadl? e credibihdado? 

R€'sponsá .. 'el p€'lo proc:E'sso IdE'ntltlca e doc:umE'ntal Re:::pons~ ... el po?lo proce.::so articul.", met.a:: dI? 

c. procE"SSO, tI ansmite €-ss.a Inform jç:3o p.jl OI todos ?~s.e~penho do pro,::e-sso I? ... isão de ::o?U flJturo, apóia 

os eXE'cutoro?s e promoo.'o? pr0l'?tos de mudarl'~as InIC:ratl ... a5 dt? r€'t?ng€'nhall.'" do proce5so e irr.,~,le.me. ntar 
€-m peq'Jena t?sc jl", o fIO·.'O d€os€or.ho, t€'m c€'rto cc,nrre,l.,. sobre ~ ... o:.rb"l 

Responsá'.lel p€'lo processo sal em detes OI do 

procl?SSo, m.as só tl?m autorid.ade par:r I?stlmular 

go?rentes dI? árE'.a.:: e::.pl?dfk:.as a faz>?r as mudanç:.as 

te':r,ologlc.a par.j o proco?sso 

Ro?sponsá·.'o?l pt?lo prc.co?$SO podE' mont.ar 'Jmj equipe 

para r>?engE'nharr-a do processo .,.Impl>?mo?rlt.:.r c. no .. ·o 

desenho, to?rn ,::",(tç. çontrol", sobre .a .. 'o?rt.a te(:nolÓgiç a 

par 'I o pro.~esso 

Proce:::so €o prrorldjde para (o r€,.::pons ~"'E'I em 
to?rmos de alo e 3<;30 dE' tE'mpo, ato:-rl';ao do?dlcada 

e meta~ssoais 

RE':::pon:::~· .. el pE'lo ~'Tocessc. tr ab Õ1lh.", com 

rI?5pOns~"'o?ls por outros proc.,..::sos para intl?grar 

processos de modo a atingI! mo?tas da em~.resa 

R"'$pon$á·.'e-I pelo processo contrch slstem.:.s de 
TI que SU$tE'ntam pro.:-es:::os; qU.:.lqUt?f proleto qUI? 

.alto?re ° processo e o?i-:o?rp .jlgum.a intlIJ.?nci.a 

sobro: aloc.:.çâo e .a ... .ali.a.i~>:t do? Po?SS').a1. o? do 

roce:::se< 

Rt?ple:SE'nt.:.çao t?1t?trônic.j do dt?:::.empenho do 

processo susto?rlt.:. :seu desempenho o? SlJj g",st",o 

o? pelmlto?.a jn~lIse de mudant;a.= no amblt?nt", e 
rE',:onflguraç6es no proüt?:::::o 

Executore::: conho?cem bem o setOJ da o?ITIpro?s:. o? 

suas tel"ldo?l"lcl:'s e sâo capazes de do?s(ro?'Jo?r 

como seu tr at.alho afeta o do?::o?mpo?nho 

intero?mpr€os.", 

E~:ecutOl€'s dominam a tomada.j ge~.t.jo o? a 

lmplemo?nta'jao do? mudanças 

E}:ecutores busc ",m In,ji cios de que o proce-ssc. 

d",·.'€o s.;.r alter a,jo '" sugerem melhori.jS .:'0 

prOCE'SSO 

F:.,.sponsá·.'E'1 peh) proco?sso ~.t?rtence .3 mais 

o?lo?'Jada inst~ncia do?çisória dOI ernprE'sa 

Responsá ... el pelo plC>Ce5S0 cria ~,Iano 

estr.atégico dln.~mlco para pro<:e.:.so, participa do 

planej.amento o?str ateglGo da I?mpresa o: orno um 

tl)do e colabora çom >: c.leg.a::: do ml?.::mo ní ... ",1 €-m 

clientes.,. fOfrlo?c€'dore:: par j promo .. '",r 1n1(·1 jtl·.· OiS 

de reengenh :'fla do? ~,roces~os ITltE'ro?mpre-::: OI 

Responsá'.'o?l pelo processo control.:. '.'erba do 

pw(:esso e exelce fort", influ&nci.a sobre alocaç:âo 

o? .a ... .ali.açâo dI? po?sso.a. 

Slste-rna dt? Tllflto?gr ado, conc€'bido com ,=. I Si:::.t€'rTH do? TI dI? arquitetur a modlJlal, condll€'nte 

proco?sso em m€'nt€' e çondizt?nte com padrôo?s.ja com padroe-.:: .ja I?mprt?s·j par a comufllGaçáo 

o?m~.res OI, 5ustl?n~a o proc€':::so IfIter€'mpr",s.a, susto?nta o prc,c>?s$o. 

SlstemE dI? TI '.'Igente:::, fragmentjdo:::, :::lJsto?T,tam I -;;Istemas d"".TI montado OI partI! de componentE's de 

o prOC",S50 -'lreas eS~n?clflc:a:::, ou func lon :rIS, SlJstt?nt a o processo 

Gerentes de à,ea.;-. e:::pedficas premi.am c' 

dE'sE'mp€'nho sup€olIor e a lesoluç:ao do? problemas 

n.:. ~rt?a no o: ontE'xto do processo 

Processo to?m indicadores b3slcos do? custo I? 

qU-ÕIlidade 

Geren1o?s usam indicadoro?s do pro>::esso paI a 

mOnitor ar seu do?s€Ornp€'nho, l,jentl~I(·-:r1 c.a'J:: as de 

de5empenho talho e promo ... er a ... anços em su·'1 

i.rea e~ciflca. 

[lo?senho do pro';o?sso deto?rmlna deflnlÇ":3o ,jo? ~. :'pE'I'::, 

de$cri<;:3o do? cargos e perfi:: de c ompo?tência 

Capacitaçao profiSSional é ba:::eada n.~ documt?nt açâo 

do ~,roc:e:::so 

Indj.~adore.:: abr-ÕIng€'m toda a exrer.sâo do proc.€':::so e 
sâo der" .. ado::: de eXlgêncl "'s de .:-lientt?s 

Gt?rentes U5 'Im IfIdlcadoro?s p·jra compalar :::eu 

desempE'nho -:r ro?f>?rE"nClal:::, .a de$E'mpenho dos 

melhoro?s d.a c.jto?9,)rla E'.a nec"'$:::ldadl?:: do clientE', e 
lt.!r <I.detlM m>?tas de dE's",mp",nho 

SistE'mas dE' coM r ataç:3o, d.,.sen,,·ol·.'lmE'nto, 

premla'jào o? reconheClmE'flto o?nfatlz.am 

n.,.c>?s$ldades e fE'slJltados d.) proc>?sso .;. 

promo ... em 5>?1J €OqlJllibllo à lu~ de n€oco?ssidado?s da 

emprE'sa 

Indicadores do proce:::so '" Indicadores que 

.abrjngo?m ·.'3r10::: processos sao derl ... ado::: do? 

metas o?strat€ogrc.:.s dOI €'mplesa 

Si:::t€'m.~s dE' contrat açâo, d€osen ... ol, .. imehnto, 

pro?miaç:3o E' reconhecimt?nto rE'fe.rçam 

Imp.)rtám la de colabor .aç~o, ap,endlZado pe::::::o 011 

I? mudança organizadon.jl n·j >?mpresa I? entrE' 

e~es-as. 

Ir.dlc .. ~doro?s do pro(e.::so :::30 deri· ... Õ1dos de metas 

IfIterempres '" 

Go?ro?ntes aprE'so?ntarn indicador e:::· a o?~:.,.cutort?s do 
pr.:=-c€'sso_para seu conhl?clmo?nto E' rnotl"'Õ1çàt) I Ger~~to?s a~.'~ham €o _atu:rllzam regul.",rmente 
U::.am pla .... :rr montado a partir dos indicadores Indlt_"dore::. ~ meta::. do processo €o u:::.am e.:ses 

I p jr ~s(~o dIa".:. do proc esse, dado.:: no pl.jnelamento E'str atéglco 

Fonte: adaptado de I Iammer (2007) 
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Tabela 3. Maturidade da organização 
ORGANIZACAo Pl P2 

;',It<i o;-quipo;- o;-~o;-cutl'.''f d'f o?mpro?'::<i ro;-o:onho?co? Po?lo mo?n,~.: um alto O;-~:o?CUtl'.'O o?nto?rldo? 'f furldo o 

Coasci."iza910 
no:-co?::std~do? do;- mo?lhor<ir do?5o;-mpo?nho opo?rjO:lorl~1 conc€'lto de proc€'::::o de ne90':lo.:. como ~ o:-mplo?-,3 

mE '€'m (ompro?E'n:?'fO hmlt 3d3 do pod€'r do:: podo? U:: ~-Iü p<ir a mo?lhor <ir c' do?.::o?m~,€'nho e o qlJe ::U3 

:'IOC"5.=05 do? no?ggS'_I~;o~ Im Io?mo?nta':.~o o?r,vol'.'€' 

P3 

Alta o?q'JI~'o? e~:eCWI'.'3 er,,: ~r 3 ~ o?mpro?.: 1 .:oto ~ 

otto: ~ do:- proc 0:-': .o':'.o o? p05::UI 'JrT"'1 '.'1$ ~o d;, 

o?mpro?.::ao?dE'.:: .. u.::proco?.:-'o.: 

P4 
Alta o?qulpo? o?xo?cutl'.'a o?nC-õlI'f o propllo trab;lho 

sob 3 otlC a de proce5so~ o? '.lo? 19o?.=tao d€' 

proC'es::05 nao como PIOI",to. ma.: c'omo um 
modo do? <idrT"rlr.l.::tr~r 0'= r"".9.'?c lO':: 

AIiaU.aeMO Llder~nt;~ do progr<irm de proc e~O;05 re:l,j", ern Urro alto t'~t'(·'Jrl"'O assumiu ~ hderarrça do programa de ~~~t~~~~e.~~I~,~t,~;;:~~ 1~': :;::~C:'!I~I~; e~:'~~~~bae:" ~~~~~~:: t~:~~~~~c~;.~~;r;'r~~~:::~:;:t~:~:~~~I~,~e,:: de 

,,' ",se ... 10",-' Int",rrnedl ~nos do? g€'fencl-ôI prOiCl?5:0S I? a re5pOf"l5.ablhd~d.,. por el.,. um3 f",dl? dE' mdl'.'lduü5 e5palhadO_.~ pel~. '. mprl?H I d:l - . d ~ ~ r que ~,ud~ a promover inrd3ri'.'l'õ d .. prOt· ... :'õo~ I ""r ... ro,; 3 ",m IfllCI.3tlvas e processos 

~ I ~;;:~~,.:,::,' ,"~::~ ::~;;'~:' o .",rro", ,""",, g:t€:Xj;i~~I~f~;i~g~:~~f~t:~;:,::,:~ ;:,~~::~;':~,:,~~:~',~~:~;,:::~;~:"j::::, f~!i~:l~#i;';:ii~;~~?~:~:,g:~~:f;'~;:;;, c_o 

Estilo 

TrUalho •• 
~ 

Alta equipo? e~E'cutIV. como?~ol.J a migrar do? o?::tllo 

autoritirlo E' hler.árqulco para o?.::lllo abo?rto, 

colabor.~I'Jo. 

Trabalho o?m o?qulpE' oi- centrado o?m prOlo?to::: 

ocaslort<rl E' <rtlplCO 

do?s::<iS mo?t~s 

.~.It~ o;.qulr'€' "~o?,~utl'n 'f': .rgo do programa do:

pro(.essos o?st.á con'.'enclda da nE'( .. ssldado? de 

mudanç.a e ~'é processos como In.::trumE'ntc, (luci31 

ara tal 

EmprE'sa fa~ 'J"O reg'JI.r d", ",qulpE'':: transfuncionals 

:oarllnlcI311'Jasd",aprimoram"'fltO 

.o.lta eq'JlpE' e:,eC'JtI'Jl d",le90u controlo? e 
-:i'Jtorlo:hd", a respons ~v",IS por proce.: 50 e a 

"'~",CUtOI",S do proc"'sso. 

Trabalho ... m ... qIJlp'" e norma E'ntrE' e~o?('utoro?s d", 

:,roce5S':'; o? pr.átlc. corriquelr a o?ntre go?ro?ntE'':: 

rc,,~esso-, do;- ~Ito d"'5"'r:!:!Q~nho 

..... It a equlp", E'~:ecutl'Ja e~erce hdE'r<rr,,; a por m"'lo de 

vi.::âo e influoi-ncla, e n~o do? connndo '" controlo? 

Trabalho o?!To eq'Jlp'" c,om cho?nto?s o? ~ornE'cedor .. -' 

epntlca(orrlquo?lra 

F ......... 
Cliftto 

dl5So?!Tolnada a no,;'oio do? quo? o foo:o no (!to:-nto? '" 

IlTIpOn~nt",. ITI:'': h:a IIITIlt3do o?rtto?ndlm",rltc, do rE'al 

$Ignltro: .'Ido dls::.o Ha. tamtoém, Inc""t",za o? conflito 

em !o?l'fç<io a como 'fto?ndE'r a:: rr",cE':=sld~d",5 do:

diE'nte.:: 

Funclc,ro~rlo:= ",nt",nd",m q'Jo? flro~h,:hdo:- ,j", s"'u tr abalh:, el Funclor,~rio ento?rodo?m quo? clro?nt",.:: "':>l9E'nl 
FljnClonallos b'J'::c am (01 "toor ~'; ::.C' ç ,:om 

parC"'lrOSc.OITl",rCI3l.:.p;,ra s3tlsfazo?r 

no?co?;:sld<rd",.:: d", c.lro?nto?:: ftn~l:: 

4 II Respoas_1lidHe1 R",.:pofls.3bl!td4d", por r",;:IJl t 3d05 o? do? go?r",nt",:: 

U 

Postwa.... IH~cro?.::to?r,t€' "':o?lt~ç~or.3o;.mpr",.::ada 
,.....,10 no?o:ess!dad", do? So:- o?rnpr",,,,ndE'rem mudan,;a.:: 

ã .... aD9a modo?;la-: 

9o?r",r UITI '.' ~Iof o?::tr K,rdln~rr(o par a o cllent", 

Pe.::soal de lir1ha de Iro?nlo? (om",; ~ 3 E 

re.:pon5ablhd~,j" por ro?.:ult ~,jo.:: 

Funclün~rro.:: o?'.:tào pro?par ::.dos para corr51der a'JE'I: 

ITIljoj irlças nc, modo (:omo o tr ato 31ho o? e,:o?(IJt 3d,:, 

o?~:(o?lencl~ 'mltO!m", o? o?~po?rlo?rrcla f,ornogE'rt", ~ 

Funclon~",:'.:: SE' :::.,.rrto?lTI ro?5~,,:,r, 3'Jo?15 r,or 

re'::lJftado.:: d3 "rTlp'o?,::~ 

F'Jrr< 10n.árl'='S consldE'rarn ~ rrrl5s-ao ~t",rl,jer aos 

(lro?n1o?s '" atln9rr UrTI do:-s",rrrpo?nho c~,j~ ','o?z 

rrro?!hor 

~::;I';~';~~:'~~~O;,:;áo pron~05 para gf-and"! ITI'Jdln'i ~I :,~r~~~~~~;~:~~,~rf:~:~~o?dr~;";:9~~~'~'o In"".'11 ~'JE'I 

ElTlpr",sa (onta com rrurTlo?ro o: orr'::ldo:-r ~vo?l .j.,. 

; POSSO" ~;:'~:;; ~:";,~~:;~:::;"dUO> ,", ,,, ,m,,,'" 'cc". ;;E~;~~iE::~:~":~i ~:,::iii;~;~':;,::~:f;"". ~~:::1:::~;: ~;:;:: ,,;::,:, .. ::;:;;:~~g;~':~,d' ~~:~~}:;:~~:~li:~i~g~~,~'~:r:,: 
,i d",-=-o?n'Jol'Jer e SE'qlJr~r o?sses qlJ~,jlr-,Ç 

J *.odologio :~:~H~:;~:~!;:~:,~'!~;i5í:~::~';~'~:o~;:',' ~;~:f:,:,:,,:,~::::;::;~~,~,~;;~.;,:;,';~j:':,~ .. ';::;'" ~:~~W/~:~'~~ir::':;,~~':'~~,~::,:.~;,~;~':"'" ,j, ~i~~it~~r{~t:~;~F(:t~~jE~' 
Mo4eolo do 
Proc.sso 

Empres aldentltrU)IJ o: o?r((05 prOCo?550" do:o 

no?goclO.5 

Empre5" cnou lTIüd",lü complo?to ojo? proco?sso:: 

or9<rnr~a':'loftaIS €' alI a equip", "'~:"'Cljtlva I ~ a:::=lr1olJ 

o?lTlb~I::.:o 

~:os~~~:r~a~f~'~~~~.:'~: :~reg:I~:rrze;:~~~loi- IJ:: 3,jo:~ par ai ~~~::!:~.~~:"'~~.~~~~~o~~; :~~~lrt::ao?~~~,r~:I,~'~,~:!'~~s 
de~lnrr prrorldades €'m pro!'?tl):: li' e ~'lncuI3do -:I EmprE'5" ~amboi-m usa mod ... lo o:-rr. 

t",cl'lol"gl~ e <rrqulto?tma dE' dado.: COrTIlJnS ::. toda de:=o?n'Jol'Jrm"nto do? o?:=tr-3t"'9IE 
aempresa 

ConsE'lho dE' pro(.e5so~ at'J3 como tr1.:t.âncla 

f _p ••• bm~.. ~~:,:~::i;:;:f;~~,~'~~:;':.~j', ~,:~,;~;,P';~.~ "-"'< :~llm:'~:';:;;:;;;~':~~:~:;~;~;:~:E,:::;r"" ::;,~;:~,~:~';;:;:~;';.~:~~:::~,~::f::':';~;~:P"" ~~;r~;:::~~lij[~ii:~f[!DJ;~:}~~;'~;~~. 
~ Central ~orm41 d", g",::tâo d", progr~m L, (hefI3d} 

por um dlre~ür do:- prc"~,,,ssüs, ,~00rd<:'r13 e Irrto?gr ~ 

~()doS 05 ~,rOlo?to5 d.,. pro.: eS50S. enqu-anto um F;o?5~oon3 ,'Jo?l'; ~,or prOCE'SS05 tr~b,lham c (,m 

corr:.,.lho do? pro(·.,..::so.: cUida d€' qu€'stó€':: de COI",g3: do m.,.smo fllvo?l o?lTo çllente.: €' 

Irrto?graç ao IntE'r~'ro.: "'~ ':0': Empre..::a -"dmlnr.::tr a o? ~orne.: o?,::Ioro?.:: p~r) prorro.:.'.'"!! Ir,to?gr .'; ao d", 

a~,Ir( "tü,jE E to?crolO: as '" ~",rr OimE'ntas de ~,rCo': €''::'::o.: Ir,tHo?mpr",s. 

Int."atão 

U d f d ' . d I Eroli,j,do? Ir,torm,l,jo? (Dord .. na ... ao5eencarro?9-:1 d, 

~~;~I~~~': ~:,~~~~ Spf ,:(e:~ ::: :,~~:r:.~o?~~~:~,~~c a ; o? ~~~; !'~o?~~J~;~~r ~~~I :~:r~,~~~I~,:n,~~ ~:ec:~I;!r~ ~:r~: '~I:or 
pr,:,,:e.=.:o.: 

}prlmor~m",roto de ~,ro, e':50': d .. m~no?lr~ 

Into?Qr ~,j~ 

Fonte: adaptado de I {ammcr (2007) 
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Cada célula da matriz deve ser avaliada seguindo os estados: Totalmente verdadeiro 

(large(r Irue). Verdadeiro (someH'hal Irue) e Totalmente fàlso (largely untrue). O estado 

Totalmente verdadeiro é considerado quando 80% do conteúdo da célula é atendido: já 

para ser considerado como Verdadeiro. deve ser atendido de 20 a 80% do conteúdo de 

uma célula e. finalmente para ser avaliada como estado Totalmente falso. menos de 20% 

das considerações da célula deverão estar atendidas. 

Segundo o autor. pode-se ainda colorir cada uma das células indicando na cor verde. 

capacidades atendidas. na cor amarela os pontos de atenção e na cor vermelha as 

capacidades que estão impedindo a melhoria da performance. Na cor verde são 

representados os elementos que não necessitam de muita atenção. ou seja. não impedem o 

progresso dos processos. No amarelo são representados os elementos que necessitam de 

ajustes ou que precisam ser trabalhados e no vermelho são representados os elementos 

que estão impedindo a melhora de performance dos processos. 

Durante a avaliação. caso seja identificado que um determinado viabilizador esteja 

classificado no nível P I. então o processo para aquele viabilizador está classificado como 

nível PIe assim por diante. Os viabilizadores estão inter-relacionados. a tàlta de um 

comprovará a ineficiência do outro. Caso a organização não consiga identificar o nível de 

maturidade de um determinado processo. provavelmente este processo está identificado 

no nível PO. ou seja. as tarefàs dos processos estão desordenadas. 

O modelo pode ser aplicado de diversas formas em várias situações. Pode ser aplicado 

em um grupo de processos. em um único processo ou a um processo e seus sub

processos: pode ainda ser aplicado para avaliar o nível de maturidade da organização 

antes mesmo do início de um projeto. por exemplo. de redesenho de processos. Pode ser 

aplicado também em diferentes estágios de um projeto de transformação baseado em 

processos ou mesmo para identificar o tàtor motivo da baixa performance de um 

determinado processo. A condução pode ser feita por uma pessoa ou por um grupo de 

pessoas. porém resultados podem ser melhores comparados quando há maior 

disponibilidade de informação. Num exemplo citado pelo autor. o gerente executivo de 
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uma grande empresa norte-americana determinou que a mesma avaliação fosse feita de 

duas maneiras: do ponto de vista dos gestores e do ponto de vista dos executores dos 

processos. 

Hammer considera que um dos erros das organizações é estabelecer novos processos sem 

antes estabelecer as funções organizacionais. Muitas organizações investem em treinar 

pessoas em novos processos, quando na verdade deveriam ajudá-Ias a entender como os 

processos funcionam. O autor analisou os principais fatores para manter os processos de 

negócio. Todos eles estão de alguma forma inter-relacionados. Para Hammer. a 

organização necessita de um projeto (dcsign) muito bem definido. ou as pessoas não 

saberiam o que. como e quando tàzer. Por outro lado. as pessoas que executam estes 

processos necessitam de conhecimentos e habilidades. caso contrário não conseguiriam 

implementar a arquitetura de negócio. Os gestores têm o papel de supervisionar todo esse 

trabalho. caberia a eles a responsabilidade e autoridade para condução. Para suportar esta 

estrutura. a organização necessita de um alinhamento entre os sistemas de informação e 

Recursos Humanos. caso contrário. comprometeria a performance dos processos. As 

métricas entram como controladores, quando estas estão bem estabelecidas facilitam 

determinar o bom ou mau andamento dos processos. 

Hammer enfatiza algumas das vantagens no uso destefi'wnc1!'ork: 

• Pode ser utilizado por qualquer organização independente do ramo de atuação da 

empresa. Em outras palavras. não especifica a particularidade dos processos que 

devem ser analisados. 

• Não necessita de especialistas ou consultores para aplicação. depois de um breve 

entendimento. pode ser aplicado por qualquer um dentro da organização. pois é 

composto de matrizes de fácil entendimento. 

• O envolvimento dos colaboradores no processo de avaliação de maturidade 

corresponde a uma maneira de comprometê-los com a melhoria dos processos. 

• A tàcilidade do uso do modelo e o baixo custo permitem que uma avaliação seja 

realizada em curtos períodos de tempo. Por exemplo. de seis em seis meses. 
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Em alguns casos, o modelo pode ser utilizado para identificar o fator motivo da baixa 

performance de um processo. 

2.2.2 Modelo de Maturidade Holístico de Rosemann e Bruin 

A proposta dos autores é disponibilizar umframework para uma avaliação detalhada das 

capacidades e realizações da organização. O modelo possui uma estrutura multi

dimensional construída através de fatores levantados e consolidados a partir de estudos 

bibliográficos anteriores e efetuados com a participação de experts no tema, usando o 

método Delphi. São consolidados no modelo os estágios de maturidade em quatro 

dimensões: fatores , perspectivas, escopo organizacional, e tempo. Segundo os autores, a 

gestão de processos é como uma prática de gestão organizacional holística. 

Figura 7. O modelo 8PMM 

/ u / 
/ 

/
CII 8. 

cC 8. j 
~~~~~~~~/ 8.j~ 

5 e o o 
S "O .. 

f-"'0-",tim!!!iz""a""do"+_-+-_-+-_-+-_-+_-+-_-I o ~ ~ 
4 8. ~ ~ ~ 

!i'3.~ , 
I-G_e_re_;_cia_d_o+-_-+-_ --+-.... r..rr---+---+---I ~ l , ,~ , 

Repetível 

Fator 

So 
Cu GI_ 

e Q 
OIS 

~i <w 

Fonte: adaptado de Rosemann e 8ruin (2005) 

Critérios de medição 

/ 

• Cobertura 
Proficiência 

No escopo do modelo proposto a maturidade do processo de negócio é definida como 

uma combinação de cobertura e proficiência. A cobertura refere-se à capacidade da 

organização implementar os princípios de processos de negócio e proficiência mede a 
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qualidade e a efetividade de sua implantação. ou seja. a cobertura mede o quão ampla é a 

proficiência e o proficiência o quão bem é implementado o mapeamento de processos. 

Os critérios para avaliar a cobertura são: i) número de unidades de negócio que praticam 

a gestão de processos: ii) envolvimento da equipe: iii) integração com outras ferramentas 

de gestão (orçamentos. desempenhos etc.). Os critérios para definir a proficiência são: i) 

capacidade de resposta da gestão de processos a questões e iniciativas do negócio: ii) 

freqüência em que as atividades de gestão de processos são acionadas. aderência das 

iniciativas: iii) sustentabilidade das ferramentas. recursos e práticas da gestão de 

processos. 

O modelo proposto adota os CinCO estágios de maturidade propostos pelo CMM. Veja 

figura 4. 

Figura 8. Maturidade alta e baixa nos cinco estágios 
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Fonte: adaptado de Rosemann. Bruin e Power (2005) 
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Estágio 1 - Inicial. Uma organização no estágio I tem ou não coordenadas ou não 

estruturadas as iniciativas em gestão de processos. Apresentam estas características: 

• Abordagem isoladas (Ad-ho(') 

• Esforços individuais (TI ou negócio) 

• Várias ou nenhuma iniciativa para metodologia. ferramentas e técnicas 

• Escopo limitado para iniciativas em gestão de processos 

• Envolvimento mínimo dos empregados 

• Baixa confiança nos conhecimentos externos sobre gestão de processos 

• Alto nível de intervenções manuais e retrabalho 
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Estágio 2 - Definido. Uma organização no estágio 2 de maturidade. aumenta o número 

de pessoas ao qual percebem a organização sob a perspectiva de processos. Apresentam 

também as seguintes características: 

• Primeiros processos documentados 

• Reconhecimento da importância da gestão de processos 

• Aumento do envolvimento dos executivos e da alta administração 

• Um propósito principal para explorar a gestão de processos 

• Uso de modelagem de processos e repositórios simples 

• Início de uma metodologia estruturada e padrões comuns 

• Aumento da confiança em conhecimentos externos sobre gestão de processos 

Estágio 3 - Repetível. Uma organização no estágio 3 de maturidade. passa por uma 

expansão no números de pessoas que pensam e atuam sob a perspectiva de processos. 

Possui as seguintes características: 

• Foco na gestão inicial do ciclo de vida dos processos 

• Uso de ferramental elaborado (Modelagem dinâmica. aplicações baseadas em 

servidores. usuários múltiplos e distribuídos) 

• Combinação de métodos para gestão de processos e ferramentas (redesenho de 

processos. gestão de l1'orkflm\' e processos baseados na gestão de risco) 

• Uso de tecnologias para viabilizar a comunicação em gestão de processos (avaliação 

dos desenhos de processos via intranet) 

• Treinamentos formais sobre BPM 

• Menos confiança nos conhecimentos externos 

Estágio 4 - Gerenciado - Uma organização no estágio 4 usufrui dos benefícios de ter a 

gestão de processos incorporada na estratégia da organização. Algumas de suas 

características: 

• Centro de Excelência em Gestão de Processos estabelecido para manter os padrões 

• Tecnologias e métodos de controle para exploração de processos de negócio 

• Merge das perspectivas de negócio e TI na gestão de processos 

• Posições formais para atuar na gestão de processos 



54 

• Métodos e tecnologias amplamente aceitas 

• Objetivos e propósitos integrados para a gestão de processos 

• Orientação por processos como componente obrigatórios dos projetos 

• Extensão e consolidação contínua das iniciativas de gestão de processos 

• Necessidade mínima de expertise externa 

Estágio 5 - Otimizado - No estágio 5 a organização usufrui dos benefícios de ter a 

gestão de processos incorporada na estratégia e na operação da organização. Algumas de 

suas características: 

• Gestão de processos é parte das atividades gerenciais. tàz parte da sua avaliação de 

desempenho 

• Abordagem corporativa na gestão dos processos de negócio que incorporam clientes. 

fornecedores. distribuidores e outros envolvidos. 

• Gestão do ciclo de vida dos processos de negócio estabelecidos 

• Centro de Excelência na Gestão de Processos de Negócio reduzido em tamanho uma 

vez que os processos são apenas uma forma de como o negócio é realizado. 

Fatores 

O modelo pode ser aplicado de diferentes formas em uma organização. porém 

considerando aspectos de aplicação da amplitude e nível de profundidade. 

A amplitude refere-se à unidade de análise definida para avaliação. que pode ser 

considerada a organização como um todo ou uma específica linha de negócio. A 

profundidade da análise é verificada através da avaliação da unidade de análise. e pode 

ser feita através dos fatores ou das áreas de capacidades. A figura 9 representa os tàtores 

e as áreas de capacidade 
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Figura 9. Áreas de capacidade do BPM 

Maturidade em BPM 

Govern~ Métodos Tecnologia da 
I Informação 

Alinhamento I 

Estratégico i 
~~~---

Plano de melhoria 
de processos 

Ligação entre a 
estrateg la e os 

processos 

ArqUitetura de 
Processos 

--~ 

Medição dos I 

resu Itad os dos I 
processos i 

Interessados e 
clientes dos 
processos 

Tomada de 
decisão sobre os 

processo_~ __ 

Papeis e 
Responsabilidade 

5 dos processos 

Metrlcas e 
desempenho dos 

processos 

Padrões de 
gestão de 
processos 

Controles para 
gestão de 
processos 

Implementação e 
Execução de 

Processos 

Controle e 
Medição de 
Processos 

'~~~-·~I 

Melhona e 
Inovação de 
Processos 

Gerenciamento 
de programas e 

projetos de 
t;Jrocessos 

Fonte: Rosemman. Bruin e Po\ver (2005) 

Desenho e 
Modelagem de 

Processos 

I mplementação e 
Execução de 

Processos 

Controle e 
Mensuração de 

Processos 

Inovação e 
melhoria de 
processos 

Programas e 
projetos de 
processos 

"T1 
Pessoas Cultura ., 

! ~ 
<D 

'" 
Perfis e Responsabilidade 

experrêncla em para mudança de 

~.-_ .. ~~~ processos 
! 

Conhecimento Valores e crenças 
sobre gestão de de processos l> 

processos til ., 
'" ,~~~---------, 

_____ L 
Co 

Educação e Atitudes e <D 
() 

aprendizado comportamento ., 
sobre processos de processos "O ., 

n 
~~~~--- c: 

Colaboração e Liderança e 
., 
Co 

comunicação atenção aos <D 

sobre processos processos 
I 

i Lideres de gestão Redes sociais de 
de processos gestão de 

processos 

Cada um dos seis fatores possui cinco áreas de capacidade. sendo que a análise pode ser 

realizada no nível dos fatores ou no nível das áreas de capacidades. Considerando o nível 

dos fatores. a análise é realizada por experts em Gestão de Processos onde são realizadas 

entrevistas com a alta administração da organização. Nestas entrevistas são levantadas as 

visões em relação às iniciativas em gestão de processos. 

No nível das áreas de capacidades a análise possibilitará um maIor entendimento da 

posição atual da organização nas práticas de gestão de processos. A diferença entre o 

nível dos fatores é que para as áreas de capacidades é considerada a percepção das 

pessoas envolvidas na gestão de processos. Um fator positivo para este nível de avaliação 

é a possibilidade de comparar a percepção da alta administração com a percepção do 

pessoal da linha de frente. 

• Alinhamento Estratégico avalia o quão integradas estão as prioridades 

organizacionais e os processos corporativos. habilitando a contínua e efetiva ação 

para melhoria do desempenho do negócio. 
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• Governança - estabelece as responsabilidades, provê transparência no processo de 

tomada de decisão. prioriza. reconhece e orienta as ações. 

• Métodos - é definido como abordagens e técnicas que suportam as ações dos 

processos. Métodos distintos podem ser aplicados em diferentes estágios do ciclo de 

vida dos processos. Pode-se avaliar um método específico usado para o desenho dos 

processos e outro método utilizado especificamente para melhoria dos processos. A 

avaliação da maturidade do método foca nas necessidades específicas de cada ciclo de 

vida do processo. Modelagem e desenho dos processos são considerados os métodos 

para identificar e contextualizar os processos de negócios vigentes e futuros da 

organização. A principal característica do método são as técnicas para modelagem de 

processos. Na implementação e execução dos processos os métodos auxiliam na 

transformação dos modelos de processos em especificações para execução destes 

mesmos processos. 

• Tecnologia da Informação/Sistemas de Informação - os componentes de TI focam 

especificamente nas necessidades de cada estágio do ciclo de vida dos processos e são 

avaliados do ponto de vista de possibilidade de customização. congruência na 

automatização. integração com outras soluções de TI. capacidade. acessibilidade e 

uso da TI em cada estágio. 

• Pessoas - enquanto o fator TI cobre tecnologia o tàtor pessoas foca no recurso 

humano. É detinido como grupo de usuários ou indivíduos que aplicam seus 

conhecimentos e habilidades em fàvor da melhoria dos processos. Este fator foca nas 

habilidades e conhecimentos requeridas pelas pessoas que atuam nas iniciativas de 

gestão de processos. tidas como a parte "harú' sendo a dimensão "Sofi" avaliada no 

tàtor cultural. 

• Cultura - é considerado o conjunto de valores e crenças que formam as atitudes e 

comportamentos a favor da melhoria dos processos. Além disso. envolve a 

responsividade às mudanças nos processos. ou seja. a capacidade da organização em 

lidar e se adaptar aos processos de mudanças; a atenção da liderança à gestão de 

processos e as comunidades de prática. e as redes sociais internas que favoreçam a 

prática da gestão de processos. 
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A dimensão perspectiva dentro do modelo foi derivada dos modelos para gestão dos 

ciclos de vida dos processos de negócio inclui: Alinhar. Projetar (design). Executar. 

Controlar e Melhorar (improve). 

Uma vantagem percebida na aplicação deste modelo é a flexibilidade e a possibilidade de 

fasear a implantação. O escopo organizacional é a dimensão que define a entidade 

organizacional onde o modelo é aplicado. 

Os seIs critérios quanto à cobertura (3) e proficiência (3) são pontuados de 1-5 e 

combinados com os estágios de maturidade. em separado cada um dos cinco tàtores 

(exceção de alinhamento) é também classificado nos estágios de maturidade. dentro de 

cada uma das perspectivas que combinados geram uma matriz. que promove um melhor 

entendimento das necessidades e estratégias para melhoria de processos. reduzindo o viés 

da interpretação individual. Dentro do modelo a dimensão tempo serve como um 

orientador para criar na linha de tempo um encaminhamento das avaliações e 

planejamento das melhorias a serem implementadas para alcançar o grau de maturidade 

desejado em gestão de processo pela organização. 
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3 Metodologia 

Este capítulo apresenta a descrição. justificativa teórica e o detalhamento metodológico 

da estratégia de pesquisa adotada para este trabalho. Serão também apresentados os 

mecanismos utilizados na coleta e análise dos dados e. por fim. as limitações 

metodológicas. 

Para qualificar e classificar o projeto de pesquisa tomar-se-á a estrutura proposta por 

Vergara (2006). que propõe a divisão do tipo de pesquisa em dois critérios básicos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

3.1 Tipos de Pesquisa 

3.1.1 Quanto aos Fins 

Segundo Vergara (2006) uma pesquisa descritiva "expõe características de determinada 

população ou de um determinado fenômeno". Por isso a pesquisa desenvolvida pode ser 

c1assiticada como descritiva. uma vez que tem por objetivo identificar a viabilidade de 

aplicação doframclI'ork proposto por Michael Hammer a uma área de TI. 

3.1.2 Quanto aos Meios 

Para responder as questões da dissertação. o tipo de pesquisa adotado foi o estudo de caso 

individual. Segundo Yin (2005) o estudo de caso representa a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo "como" e "porque". quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. A unidade de análise 

considerou a área de Tecnologia da Informação da empresa CASO. 

Para auxiliar a responder as questões do estudo. foram realizadas também pesquisa 

bibliográfica. documental e de campo. 
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3.1.2.1 Bibliográfica 

Para fundamentação teórico-metodológica foi realizadas a investigação dos seguintes 

assuntos: Reengenharia de Processos de Negócio. Gestão de Processos de Negócio e 

Modelos de Maturidade em Gestão de Processos. Foram consultados também materiais 

publicado em livros e na internet. artigos. revistas científicas. teses e dissertações. 

3.1.2.2 Documental 

Apesar de manter o sigilo em relação ao nome da empresa pesquisada. a pesquIsa 

documental auxi I iou no estudo de comparação entre documentos emitidos pela 

organização e a percepção levantada pelas pessoas envolvidas nos processos da área de 

TI. 

3.1.2.3 Campo 

A pesquisa de campo segundo Vergara (2006) consiste na investigação empírica 

realizada no local onde ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

É justificado no estudo em questão pela necessidade da coleta de dados primários da 

empresa. onde estes posteriormente foram analisados e reunidos para atender os objetivos 

da pesquisa. 

A pesquIsa de campo foi realizada em duas etapas: Primeiro foram distribuídos 

questionários aos executores dos processos e em seguida realizadas entrevistas com 

alguns gestores de processos. O objetivo central das questões. tanto do questionário 

quanto das entrevistas foi identificar a percepção das pessoas envolvidas com os 

processos. e compará-los aos resultados da análise do nível de maturidade em gestão de 

processos da área de TI da organização. 
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3.2 Universo e Amostra 

o universo da amostra foi composto pela cadeia de valor da TI vigente no ano de 2007 

organizado em seis macroprocessos de negócios. 

Para a pesquisa de campo. a amostra considerou os gestores e executores dos processos 

estudados. 

• Gestores - São as pessoas responsáveis em genro coordenar e controlar 

alterações no processo que estão sob sua responsabilidade. 

• Executores - São as pessoas responsáveis em executar as atividades 

estabelecidas pelos processos. 

3.3 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais. classificados como gestores e executores 

dos processos da área de Tecnologia da Informação da empresa CASO. 

As pessoas têm papel fundamental sobre o desempenho dos processos de uma 

organização. E por esta razão foram elaborados dois formulários direcionados 

especificamente a estes perfis. 

3.4 Coleta dos Dados 

Esta palie da pesquisa foi composta por coleta de dados de diversas fontes. Foram 

consultados documentos. memorandos. apresentações e realizadas pesquisa na intranet. A 

pesquisa foi composta também por observações direta. 

Os gestores dos processos da área de TI da organização estudada estão localizados na 

cidade do Rio de Janeiro onde está estabelecida a sede da organização. Pelo fato de 

existir seis processos organizados na cadeia de valor da TI. alguns dos gestores foram 

contatados pessoalmente para responder a entrevista. 
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Já os executores estão espalhados por todo território nacional. e por este motivo. foram 

encaminhados emails com o formulário anexo. Para garantir uma maior quantidade de 

retornos. os emails foram enviados individualmente. 

A estrutura do formulário e da entrevista está apresentada na sessão abaixo. O modelo do 

formulário está apresentado no anexo deste trabalho. 

3.4.1 Estrutura de questões (Formulário de pesquisa e entrevista) 

O formulário da pesquisa foi dividido em três partes: a primeira parte é composta pelo 

objetivo da pesquisa e apresentação da pesquisadora. contendo dados de contato para 

esclarecimentos de possíveis dúvidas. A segunda parte é composta pela identificação 

opcional do respondente (nome. lotação e se terceirizado ou não). 

Para cada uma das questões foi proposta a escolha das alternativas considerando a escala 

Linkel1. Os entrevistados indicaram o grau de concordância ou discordância para cada 

uma das afirmações conforme as opções: l-Discordo totalmente. 2-Discordo. 3-Nem 

concordo nem discordo. 4-Concordo. 5-Concordo totalmente. 

As perguntas do formulário foram elaboradas a partir do modelo de maturidade proposto 

por Michael Hammer apresentado no Referencial Teórico. 

Conforme já mencionado, o modelo subdivide a avaliação da organização em 

viabilizadores de processos e capacidades organizacionais. 

0fi-umc1t'()rk é composto de 52 células para avaliação dos viabilizadores de processos e 

36 células para avaliação das capacidades organizacionais. totalizando 88 células. Para o 

questionário de pesquisa nem todas as células corresponderam a perguntas nos 

formulários. Foram relacionadas como questões somente os itens relevantes a percepção 

dos executores. Itens não relacionados a perguntas do questionário foram analisados 

através de observação direta. pesquisa documentacional e entrevistas não estruturadas. 
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Na tabela 4 estão relacionadas na cor Cinza claro as células avaliadas através de 

observação direta e pesquisa documentacional e na cor cinza escuro as células 

representadas por perguntas realizadas nos questionários e nas entrev istas. 

Tabela 4 - Relação entre perguntas (entrev istas e questionário) com células doframework 

Responsabilidade 
I nT~(,1 r::I(''''''' 
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3.4.1.1 Formulário Executores 

O formulário estruturado visa identificar a percepção dos executores em relação ao nível 

de maturidade dos processos na organização. 

3.4.1.1.1 Processos 

Executores 

• Conhecimento - Procurou identificar a partir da percepção dos executores, o nível de 

maturidade relacionado ao conhecimento por eles adquirido ou ainda necessário para 

a execução dos processos. O conhecimento envolve o quanto as pessoas estão por 

dentro de seus processos, e se entendem as tarefas a elas delegadas: consiste também 

da visão que as pessoas têm do ambiente externo, e o quanto aquelas tarefas 

interferem em outros processos. As perguntas de 1 a 8 estão relacionadas ao 

conhecimento. 

O nível de maturidade está diretamente relacionado ao envolvimento do fator humano 

nos processos. As pessoas só conseguem contribuir com os interesses da organização 

quando se sentem preparadas ou envolvidas. 

Segundo entrevista concedida ao Wall Street Journal em 1999, Hammer confessa que a 

maior fàlha do processo de transformação baseado na reengenharia foi a não 

consideração dos aspectos humanos. tais como comunicação. participação. alinhamentos 

com os objetivos da empresa e cultura da organização. 

Segundo Hammer (1998) as pessoas precIsam aprender a compreender o negócio, a 

assumir mais responsabilidades e trabalhar em equipe. O ambiente de colaboração é 

essencial neste aprendizado. 

Não adianta treinar pessoas em novos processos. é necessário fàzer com elas 

compreendam o contexto das tarefàs que executam. (HAMMER. 2007a) 
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• Habilidade - Procurou identificar o nível de maturidade relacionado ao grau de 

envolvimento dos executores nos processos. identificando se estes profissionais se 

consideram hábeis para apontar melhorias e o quanto estão integrados com outros 

executores e processos. As perguntas de 9 a 13 estão relacionadas as habilidades. 

Os executores dos processos precisam de habilidades e conhecimentos apropriados. sem 

estes não é possível implementar a arquitetura adequada para suportar a gestão de 

processos. (HAMMER. 2007a) 

Para a organização ser identificada com o nível I de maturidade. o ponto de partida é 

alcançar um bom nível de envolvimento nos processos que são executados. Somente após 

este envolvimento. as pessoas conseguirão identificar pontos falhos e oportunidades de 

melhoria. 

Com um bom envolvimento nos processos e estimulando as pessoas na participação. o 

alcance dos demais níveis de maturidade é questão de tempo. Com um maior 

envolvimento. aumenta a segurança. o que colabora não só na observação das próprias 

atividades como nas atividades das pessoas envolvidas. estimulando o trabalho em 

equipe. que por sua vez auxilia na comunicação interprocessos. Em outras palavras. um 

bom relacionamento entre pessoas e um bom envolvimento nos processos fàrá com que 

sejam identificados pontos de atenção não só no processo em questão. mas sim em suas 

fronteiras. E por último. qualquer processo de mudança é facilitado quando há pessoas 

aptas a colaborar. 

• Comportamento - Procurou identificar o nível de maturidade considerando as 

atitudes dos executores em relação aos processos. qual o ponto de vista dos 

executores em relação aos processos estabelecidos pela área de TI e procura ainda 

avaliar se são considerados como mais um obstáculo dentro da organização. As 

perguntas de 14 a 17 estão relacionadas ao comportamento. 
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Segundo Hammer em entrevista concedida em junho de 2002 ao site janela na web . "a 

inovação organizacional mais imp0l1ante é a mudança na forma como as pessoas pensam 

e trabalham" (http://www.janelanaweb.com/digitais/hammer2.html). 

A elaboração e a imposição dos processos através da gerência garantem sua execução. 

entretanto a melhoria contínua pode encontrar dificuldades. Em outras palavras. se quem 

utiliza os processos não visualiza seus benefícios. consequentemente não consegue 

contribuir com o aperfeiçoamento e evolução do seu próprio trabalho. Somente a quebra 

de paradigma relacionado a mudança comportamental das pessoas poderá desviar a visão 

negativa de burocracia associada aos processos. Porém para isso é necessário conhecer 

como estas pessoas pensam. 

Gestores (Identidade, Atividade e Autoridade) 

Procurou identificar o grau de maturidade considerando os gestores dos processos da área 

de TI da organização. Procura identificar a percepção dos executores em relação aqueles 

responsáveis em gerir os processos. como são percebidos. se são conhecidos e se 

possuem aprovação no modo como conduzem os processos. As perguntas de 18 a 25 

estão relacionadas aos gestores. 

o sucesso de um processo não depende de uma só pessoa. não se pode atribuir a 

responsabilidade dos processos somente aos seus gestores. porém estes devem ter as 

competências necessárias para geri-lo. Para Hammer (2004). o gestor é responsável em 

desenvolver. suportar e implementar um determinado processo deve atuar como um 

facilitador para as pessoas que os executam. e. além disso. deve ter autoridade suficiente 

para poder conduzi-lo. 

Questionar diretamente os executores dos processos sobre a percepção que estes têm de 

seus gestores é uma tarefa delicada. Muitos podem omitir suas verdadeiras respostas em 

favor da própria preservação. Porém já pode ser considerada uma vantagem em 

maturidade quando os executores conseguem identificar os gestores dos processos que 

são executados. 
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Métricas 

Este item procurou identificar o grau de maturidade considerando as métricas 

estabelecidas para os processos da TI. É avaliado se os indicadores são considerados 

eficazes. conhecidos e completos na visão daqueles que executam os processos. As 

perguntas de 26 a 30 estão relacionadas aos indicadores. 

o sistema de medição que fornece grande quantidade de dados sem sentido não agrega 

valor ao processo. Controlar sem necessidade não auxilia na busca de melhoria da 

performance dos processos, nem gera resultados significativos para o cliente. Muitas 

organizações pecam preocupando-se com a quantidade de indicadores. erradamente 

acreditam que quanto maior o volume de medidores mais assegurada a área ou a 

organização será. 

Há um consenso geral nas organizações quando o tema está relacionado as métricas: ou 

se mede de menos. ou se mede demais. ou são medidas coisas erradas (HAMMER, 

2007b) Porém, antes de tudo é necessário verificar se há o conhecimento dos executores 

nos indicadores criados para medir o andamento dos processos. 

Os executores são os responsáveis em garantir o funcionamento dos processos. por isso 

devem ser informados regularmente de tal medição. Só se pode conhecer e atuar nas 

deficiências caso estas sejam apresentadas. 

3.4.1.1.2 Organização 

Hammer (2007a) ressalta que para desenvolver a maturidade dos processos de uma 

organização. a empresa deve se preocupar também em disponibilizar o ambiente 

adequado para que os processos sejam suportados e desenvolvidos. Por exemplo. o corpo 

funcional da organização deve estar adequadamente preparado para um possível 

redesenho dos processos. caso contrário. os obstáculos serão dificilmente ultrapassados 

pela resistência das pessoas envolvidas. 
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Cultura 

Hammer. segundo artigo publicado no 

(http://\\\\w.janelanaweb.com/manageme/folego.html) 

site janela 

enfàtiza que a 

na web 

energIa da 

organização deve ser focada na questão processos. Uma organização deve ser pensada em 

função de 3 P' s - processos, pessoas e paixão. 

"E o mais difícil de tudo é que todos têm de fazer uma enorme mudança psicológica. 

Têm de alterar a forma de pensar e os comportamentos a que se habituaram. Isto é uma 

mudança cultural incrível ( ... )". (http://www.janelanaweb.com/manageme/folego.html) 

• Foco no cliente - Procurou identificar o grau de maturidade dos executores em 

relação a percepção do trabalho focado no cliente. As perguntas de 31 a 34 estão 

relacionadas no foco do cliente. 

As organizações tradicionais fazem com que as pessoas centralizem seu trabalho em 

funções. perdendo assim o foco principal do processo. A departamentalização do trabalho 

faz com que a solicitação do cliente seja tratada de forma diferente por cada uma das 

unidades organizacionais que passa. perde-se então a visão do principal objetivo do 

processo. entregar com qualidade e rapidez um produto ou serviço ao cliente. 

Os processos só funcionam se desenvolvidos em um ambiente integrado. todos os 

envolvidos devem ter em mente os objetivos comuns da organização. os envolvidos nos 

processos devem ser vistos como colaboradores e não adversários (HAMMER. 2004). A 

melhor maneira de evitar conflitos políticos e de poder é concentrar os esforços nas 

exigências e solicitações dos clientes. 

Hammer (1997) destaca a importância dos clientes numa organização voltada a 

processos. já que estes não estão interessados na estrutura organizacional ou nas 

atividades gerenciais seguidas e sim nos produtos e serviços produzidos através dos 

processos. 
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• Responsabilidade - Procurou identificar o grau de maturidade dos executores em 

relação a responsabilidade que estes têm sobre os processos. Procurou ainda avaliar a 

visão dos executores sobre os resultados esperados pelos processos e o quanto se 

consideram envolvidos. As perguntas de 35 a 38 estão relacionadas a 

responsabi I idade. 

o desenvolvimento dos processos de uma organização envolve: quaIs tarefas são 

executadas. em qual ordem, em que localização. sob quais circunstâncias e com quais 

informações (HAMMER. 2007a). Cada item levantado requer determinado grau de 

envolvimento de um responsável. 

o entendimento dos papéis de cada um impede que atividades deixem de ser feitas e 

impõem limites. Em outras palavras, a conscientização melhora a eficiência dos 

processos minimizando ou eliminando gargalos. evita ainda conflitos entre 

responsabilidades. onde muitas vezes atividades são ignoradas por não apresentarem seus 

papéis bem definidos. 

• Atitude com mudanças - Procurou identificar o grau de maturidade dos executores 

em relação ao ciclo de melhoria contínua dos processos. qual a percepção destes 

profissionais em relação às mudanças. e como são encaradas por eles as constantes 

mudanças provocadas pelos processos melhorados. As perguntas de 39 a 41 estão 

relacionadas as atitudes com mudanças. 

Estruturas organizacionais tradicionais tendem especializar os colaboradores em suas 

funções dando a tàlsa impressão de propriedade de tarefas ou "donos" da informação. O 

comportamento das pessoas em relação ao novo costuma trazer resistência. Na maioria 

das vezes. as formas de resistência são de difícil identificação. as pessoas podem executar 

as atividades somente através de controle e supervisão. ou podem expressar desacordo 

seguindo somente o que foi mandado. podem também não colaborar. mas também não 

sabotar diretamente. 
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3.4.1.2 Entrevista Gestores 

As entrevistas realizadas com alguns gestores procurou identificar o nível de maturidade 

da organização segundo sua percepção. 

Em organizações com histórico de hierarquia predominante. é de extrema importância 

avaliar a percepção dos gestores sobre a maturidade dos processos. já que estes têm na 

maioria das vezes. o poder de determinar o cumprimento rígido das atividades a aqueles 

que executam. Geralmente nestes casos. os processos são implantados e seguidos a partir 

de comandos tOp-d011"l1 da organização. 

o entendimento e o envolvimento destes gestores na implantação ou avaliação de uma 

organização voltada a processos afeta diretamente os resultados obtidos e desejados. 

Para alavancar o nível de maturidade de uma organização voltada a processos ou para 

transformar uma área ou organização voltada a processos. é necessário que os gestores 

pensem e trabalhem voltado a processos. isto possibilitará um direcionamento adequado a 

aqueles que o(s) executam. 

As atividades trabalhadas pelos gestores exigem um alto grau de envolvimento. porém 

não pode ser considerado como suficiente. pois o gestor ainda deverá ter a permissão e 

apoio para realizar mudanças. e o mais importante. deverá ter competência suficiente para 

comandar e gerenciar o ciclo de melhorias e modificações. Com isto. o poder de 

determinar o cumprimento rígido transforma-se no poder de influenciar. o que afeta 

positivamente a percepção dos executores dos processos. 

Para o levantamento da percepção dos gestores foram real izadas perguntas abertas 

abordando os seguintes tópicos: 

Atividades - Procurou avaliar o nível de maturidade sob a percepção dos gestores em 

relação às tarefàs por eles desempenhadas na condução dos processos. O propósito foi 

identificar o grau de envolvimento destes gestores com seu(s) processo(s). procurou 

também levantar como são percebidas as atividades relacionadas aos processos. o que 
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envolve integração com outros processos e o relacionamento destes processos com a 

estratégia da organização. 

As atividades do gestor devem estar focadas em negocIar e exercer influência. o que 

envolve conduzir corretamente as pessoas que executam os processos e negociar com os 

demais gestores dos demais processos onde há interação. 

Para organizações que ainda não estão totalmente voltadas a processos. o papel do gestor 

torna-se ainda mais desafiante. pois estes necessitam ter habilidade o suficiente para 

conduzir suas atividades visualizando processos e ao mesmo tempo executar as tarefas 

exigidas pelas características hierárquicas da empresa. 

o papel de um gestor exige boa habilidade de comunicação e agilidade em "costurar" as 

diversas etapas que compõem os processos. já que responsabilidades são passadas de área 

para área. 

Os gestores devem estar cientes de suas responsabilidades. pois estas devem estar 

voltadas a processos: suas atividades devem ser vistas como um exemplo a ser seguido. 

tanto pelos executores. quanto pelos seus subordinados. 

O problema de muitas organizações consiste de que muitos gestores têm o mesmo 

comportamento de alguns executores. realizam somente o que é ordenado. muitas vezes 

não entendem nem o motivo pelo qual foram nomeados gestores de processos. Conhecer 

a percepção dos gestores ajudará a organização a moldar sua estrutura para atingir seu 

objetivo geral. 

Autoridade - Procurou identificar o grau de maturidade da área de TI baseado na 

percepção dos gestores quanto ao nível de autoridade a eles concedido. Muitas vezes. 

características organizacionais podem influenciar o ponto de vista dos gestores. não 

permitindo que estes executem suas tarefas adequadamente a fim de atingir os resultados 

estabelecidos nos processos. 
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o organograma da empresa e consequentemente a hierarquia continuarão a predominar 

mesmo nas organizações voltadas a processos. Porém, a organização só conseguirá elevar 

seu nível de maturidade se os gestores tiverem autoridade suficiente para conduzir e 

propor mudanças nos processos. A associação do cargo de chefia com a gestão do 

processo pode garantir a execução dos processos, porém não garante ótimo grau de 

envolvimento, e por este motivo a negociação é uma das principais habilidades 

requeridas pelo gestor, que na maioria das vezes deverá convencer seus superiores e 

outros gestores de processos de possíveis propostas e novas oportunidades identificadas. 

As características requeridas pelos gestores influenciam diretamente os capacitadores dos 

processos. o que significa. por exemplo, que gestores com fraco poder de influência não 

podem implantar uma arquitetura de processos robusta. Gestores com responsabilidade e 

autoridade ajudam a assegurar o bom resultado dos processos (HAMMER. 2007a). 

Sistema de Recurso Humano - Procurou identificar a partir da percepção dos gestores, 

como são visualizados o sistema de recompensa da organização e o grau de alinhamento 

deste sistema aos processos. Procurou ainda levantar a importância que os gestores 

dispensam sobre o ponto em questão. 

o sistema de recurso humano bem aplicado pode contribuir com mudanças culturais que 

contribuem na implantação da gestão de processos. Compensações podem influenciar 

mudanças de comportamento e indicar a importância do projeto (HAMMER, 2004). 

Dependendo da organização. muitos gestores não têm poder sobre os sistemas de 

recompensa. ou se tem. estes sistemas estão voltados ao desempenho individual e não da 

equipe. Outro ponto comum nas organizações são gestores que possuem poder de 

influência sobre seus subordinados. porém não possuem poder de influência sobre os 

subordinados de outros gestores ou chefias. Daí a importância da existência de um comitê 

integrador responsável em reunir as reivindicações dos gestores, consolidar e aplicá-las 

seguindo os interesses da organização, neste caso o apoio dos executivos é essencial. 
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Métricas - Procurou identificar a partir da percepção dos gestores. a compreensão e 

visualização dos indicadores dos processos. 

O papel dos gestores tem como um dos pnnclpals objetivos a definição e o 

monitoramento dos indicadores. entretanto nas organizações nem todos os gestores têm o 

mesmo nível de conhecimento sobre o assunto. 

A avaliação individual pode identificar o não reconhecimento e falta de integração dos 

gestores relacionado aos indicadores de cada processo. 

Os processos de negócio devem ser desenvolvidos a partir objetivos estratégicos da 

organização. a partir daí devem ser identificados os elementos chave destes processos e 

em seguida desenvolvidas medidas que possibilitem sua avaliação (HAMMER. 2004). 

As métricas devem ter um ou mais responsável. ficando este com o trabalho de garantir 

que a medição esteja atingindo os resultados esperados (HAMMER. 2007b). 

Os indicadores dos processos devem ser criados e implantados sob a responsabilidade dos 

gestores. estes devem regularmente comparar o valor real da métrica com o nível alvo. 

seja ele considerado o nível de performance do processo baseado no cliente. exigências 

financeiras ou até mesmo nível baseado na concorrência (HAMMER. 2007b). 

Ainda segundo Hammer (2007b) nem sempre os resultados apresentados pelas métricas 

são os pontos chaves a serem trabalhados. as vezes a baixa performance dos processos é 

resultado de uma série de causas como. por exemplo. falta de treinamento. equipamento 

pouco confiável. etc. O ponto de atenção considera que a medição é importante mas não 

deve ser considerada isoladamente. deve ser analisada em relação ao todo. 

Liderança 

• Ciência - Procurou identificar como o gestor percebe a gestão de processos. se a 

visão está harmonizada com a sua percepção sobre a atitude das pessoas que os 
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executam e se ainda está harmonizada com sua percepção sobre a estrutura da 

companhia. 

o gestor deve estar ciente de que é o responsável em harmonizar o trabalho das 

pessoas. onde a estrutura organizacional torna-se menos importante e a preocupação 

maior deve ser o desenvolvimento da equipe. Quanto mais eficientes forem os times. 

maiores serão as chances de sucesso da organização (HAMMER. 2004). 

• Alinhamento - Procurou identificar como o gestor percebe o alinhamento e 

integração das pessoas envolvidas com os processos. o que envolve seus superiores. 

gestores com que interagem. e executores dos processos. 

Deve haver a garantia de que todos entendam: os processos da organização. a própria 

organização. a importância dos processos e suas interdependências. É importante que 

todas as pessoas tenham ciência de seu papel no processo (HAMMER. 1997). 

• Comportamento - Procurou identificar a partir das respostas dos gestores. como está 

concentrada sua postura em relação a suas atividades. a área de TI. aos processos e 

gestores e aos clientes. Alguns pontos de atenção podem ser levantados para justificar 

seu comportamento. 

Hammer (1997) já nos anos 90. apesar de não subdividir em características, destacava 

alguns pontos importantes a serem considerados sobre o gestor de um processo. 

• A alta administração deve apoiar os gestores para uma visão da organização voltada a 

processos 

• O gestor deve ter autonomia suficiente sobre o processo como um todo. do início ao 

fim. 

• 

• 

Todo trabalho deve ser guiado pela perspectiva do cliente 

Estimular a aprendizagem e a comunicação inter-processos 
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• Estilo - Procurou identificar quais são as características do gestor considerando os 

grupos de pessoas envolvidas nos processos. 

O trabalho com processos requer dedicação e envolvimento tanto de gestores quanto de 

executores. A existência de um gestor para cada processo não é suficiente para garantir 

sua usabilidade e sucesso. O trabalho em equipe é essencial para atingir as metas traçadas 

e para isso o gestor necessita perceber e saber envolver as pessoas. 

Hammer em entrevista concedida a HSM Management enfatizou que uma organização 

voltada a processos necessita primeiramente do comprometimento dos altos executivos. 

feito isso. os processos devem ser identificados e geridos pelas chefias. O entendimento 

dos processos não deve ser somente dos gestores ou gerentes. todos os envolvidos devem 

dominar seu entendimento. ou seja. pessoal da linha de frente e também os gestores. 

Todos devem ter uma visão ampla. porém mesmo tendo que cumprir suas tarefas. as 

pessoas devem pensar a respeito dos processos (http://ww\v.perspectivas.com.br/g7.htm). 

Governança 

• Responsabilidade - Procurou avaliar sob a percepção do gestor a existência e o 

papel do órgão responsável em conduzir e harmonizar a gestão de todos os 

processos da TI. bem como o papel dos outros gestores em relação aos processos. 

Segundo a análise do framell'ork estudado. a governança dos processos constitui de 

alguns pontos importantes: a definição de gestores de processos. a autoridade destes 

gestores para tomadas de decisão intra e inter-processos e a existência de um órgão 

maior responsável pela gestão dos diversos processos da área ou da organização. 

• Integração - Procurou identificar a partir da percepção do gestor. qual o grau de 

integração entre os processos da TI. 

A palavra chave para processos cr()ss~fill1cli(}nal é integração. Muitas vezes o limite 

de onde termina determinado processo e começa outro é confuso e algumas vezes 

conflitante. entra neste aspecto a importância da integração realizada pelo gestor. Este 
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deve estar ciente das deficiências dos executores e até mesmo das deficiências de 

outros gestores no entendimento do processo. deve ser insistente e estar disposto a 

direcionar aqueles com dificuldades e resistência. 

3.5 Limitação do Método 

o método escolhido apresenta algumas limitações apresentadas a seguir. 

Dado o tamanho da organização estudada. pode ser que os respondentes dos 

questionários não sejam os mais representativos dos grupos selecionados. o que acarretar 

vieses em alguns pontos da análise. 

Outro ponto impol1ante a ser considerado está relacionado as respostas dos entrevistados. 

Estes podem ter fornecido respostas falsas. que não traduzem suas opiniões reais. por 

exemplo. por receio. ou medo. já que a pesquisadora tàz pal1e do quadro de funcionários 

da organização. 

É possível também que o universo da amostra envolvendo os gestores dos processos não 

seja representativo o suficiente. pode ser considerado pequeno. dificultando a análise das 

questões. 
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4 A Empresa em Estudo 

A organização escolhida para o estudo de caso será doravante chamada de Empresa 

"C ASO". É considerada uma das mais importantes organizações brasileiras. possui 

economia mista. e apesar do seu controle ser estataL cerca de 60% de seu capital pertence 

a investidores privados. A empresa atua nas atividades da indústria de óleo. gás e energia 

e está organizada em quatro áreas de negócios e duas de apoio. possui unidades 

geograficamente dispersas; distribuídas nos mercados nacionais e internacionais. 

4.1 A Área de Tecnologia da Informação 

4.1.1 Contextualização Histórica 

Em meados de 2000. a TI da CASO passou por diversos desafios. O primeiro consistiu na 

revisão de sua estrutura organizacional que passou a centralizar e atender todos os 

serviços de TL o que até então eram distribuídos nas próprias áreas de negócio. O 

objetivo desta nova estrutura veio com o intuito de alinhar as metas estabelecidas pelas 

áreas de negócio com as iniciativas de tecnologia da informação, e foi motivador chave 

para revisão dos processos e a conquista da certificação ISO 9001:2000. 

Em 2001. após a elaboração de processos para engenharia de software e gerenciamento 

de projetos. a área passou por uma pré-avaliação onde foram identificadas diversas não 

conformidades. Com isto. foram iniciados novos trabalhos de melhorias. até que um ano 

mais tarde. em agosto de 2002. a área veio a receber a certificação do seu Sistema de 

Gestão. 

Complementando a contextualização. ainda em meados de 2000 foram iniciados estudos 

na organização para implantação do sistema Enterprise Resourcing Planning (ERP). O 

projeto foi concluído em 2005 e teve como proposta unificar as informações referentes a 

Recursos Humanos. Materiais. Finanças e Vendas da organização. Para isso houve a 
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necessidade de realizar uma série de customizações, que permitiram a integração do 

sistema de gestão aos sistemas já existentes. 

Dentre os benefícios econômicos e estratégicos atingidos com a implantação do sistema 

integrado foram identificados: a redução dos sistemas de informação, agilidade nas 

informações disponibilizadas. diminuição da necessidade de se conferir documentos. 

tempo gasto para adaptar formulários de uma área a outra e a integração dos processos, 

item básico para atender os requerimentos da lei SOX. 

Em 2002 a CASO e outras organizações de capital aberto viram-se na responsabilidade 

de cumprir as determinações impostas por tàtores externos. A lei SOX foi promulgada 

em 25 de julho de 2002 após escândalos na bolsa americana envolvendo grandes 

empresas. teve como o objetivo restabelecer a confiança dos investidores dando uma 

maior transparência das informações geradas pelas organizações. 

Esta lei não InSInua diretamente a TI, entretanto suas determinações desencadearam 

impactos nos processos e controles internos da área. Baseado no fato de que nenhuma 

empresa controla suas finanças sem o apoio dos sistemas de informação. as empresas 

passaram a controlar e monitorar seus processos dado as possíveis tàlhas e riscos na 

divulgação de suas informações. 

O termo Governança Corporativa ganhou êntàse nas organizações a partir das 

determinações da SOX. sendo que estabelecer a melhoria desta governança é um dos 

principais meios de atender os objetivos da lei. A Governança de TI vem inserida no 

contexto da Governança Corporativa e objetiva ""a especificação dos direitos decisórios e 

do fi'wneH'ork de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na 

utilização da TI" (WEILL e ROSS, 2006. PÁG.2). 

Uma das ferramentas mais utilizadas na implantação da Governança de TI é Control 

Ohjecti1'es for lnjórmation and Related Technologies (COBIT). traduzido como 

Objetivos de Controle para Informação e Tecnologia. É um fi·ame1\'ork desenvolvido na 

década de 90 e mantido pelo IT Governance Institute. consiste de uma estrutura de 
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objetivos e controles inter-relacionados e organizados de forma sequencial e lógica. foi 

criado para alinhar os recursos e processos da TI com os objetivos de negócio. 

Para atender a SOX. a CASO seguiu as diretrizes do COBIT. o que envolveu o trabalho 

de aproximadamente 7.400 de seus controles. 

Apesar da organização e da TI não estarem totalmente estruturada por processos. as 

exigências da SOX estão facilitando as discussões relativas à integração dos processos 

existentes e tem colaborado com a quebra dos silos verticais. 

4.1.2 A Estrutura da TI Atualmente 

Atualmente a área. utilizada como atividade meIo. é responsável em realizar o 

atendimento das necessidades de TI de toda a corporação. o que envolve desde o 

desenvolvimento e manutenção de software. até customização de pacotes. aquisição de 

hardware. software. contratos especializados e consultorias. 

Para o atendimento destes serviços. hoje a área conta com funcionários distribuídos em 

pólos em todo o Brasil. e é responsável em administrar um parque tecnológico de 38 mil 

micros. 2 mil servidores e 1,36 petabytes de capacidade de armazenamento de dados. 
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Figura 10. Posicionamento da TI na estrutura da empresa CASO 

Ouvidoria Auditoria 

Apesar de não ser considerada atividade fim , a empresa disponibiliza e se interessa pelas 

tecnologias de ponta oferecidas no mercado. Podemos encontrar muitas vezes iniciativas 

de novas ferramentas e tecnologias nas próprias áreas de negócio, descentralizadas da 

área de TI. 

Além da empresa ter em seu cadastrado mais de 4.115 aplicações desenvolvidas 

internamente, ainda possui pacotes integrados adquiridos e customizados para atender as 

necessidades especiais da organização. 

Para atender todas as solicitações de demandas, a área esta organizada conforme a 

estrutura abaixo: 
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Figura I I. Estrutura da TI 

Área de Negócio 

, 
TI 

Área Receptora 

Área de Negócio - As áreas de negócio são responsáveis por demandar os serviços de 

TI. Qualquer solicitação é encaminhada diretamente a seu receptor responsável. 

Área Receptora - Na estrutura da TI, as gerências são correspondentes as áreas de 

negócio da organização, os profissionais lotados nestas áreas são conhecedores dos 

processos de negócios dos clientes, têm como principais responsabilidades apresentar 

soluções que agreguem valor ao cliente e acompanhar as solicitações por eles 

demandadas. 

Área de Atendimento - O atendimento é subdividido em três frentes: Para este estudo, 

serão chamadas de "Desenvolvimento de Sistemas", " Infra-estrutura" e "Suporte". 

• Desenvolvimento de Sistemas - Esta frente é responsável em desenvolver 

soluções conforme as necessidades especificadas por qualquer gerência das áreas 

receptoras. Para este trabalho pode uti lizar fornecedores externos para atuar no 

desenvolvimento e suporte de produtos e serviços. 

• Infra-estrutura - Responsável em gerir e suportar infra-estrutura necessária para 

desenvolver e manter as aplicações dos clientes, o que envolve: gerir a estrutura 

física (máquinas e outros hardwares) e seu conteúdo e gerir outros itens não 
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físicos (bancos de dados. softwares básicos. rede. sistema de controle de acessos. 

etc. ). 

• Suporte - Responsável em prestar apoio ao usuário em qualquer tipo de estrutura 

disponibilizada pela organização. o que envolve: apoio a hardware. apOlO aos 

sistemas desenvolvidos. suporte as aplicações de mercado adquiridas. 
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5 Resultado e Análise da pesquisa do nível de maturidade seguindo o modelo de 

Michael Hammer 

5.1 Resultados da Pesquisa 

Os dados obtidos dos questionários de pesquisa foram tabulados com a contagem de 

freqüência das notas atribuídas nas questões referentes a cada nível de maturidade. Foi 

utilizado o programa Excel da Microsoft para lançamento e análise das informações. 

A seguir é apresentado um consolidado dos dados dos questionários respondidos pelos 

executores, das entrevistas realizadas com os gestores, da observação direta e da pesquisa 

documentacional. 

5.1.1 Processos 

1) Desenho - Processo - Finalidade - Pl 

Célula: Processo não foi projetado de um extremo ao outro. Gerentes de áreas específicas 

usam o desenho vigente sobretudo como contexto para avanços de desempenho em sua 

área. 

Figura 12. Nível dos processos 
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Análise: A cadeia de valor da TI proporciona a visão interfuncional dos processos, porém 

apesar de existirem processos padrão representando toda área, algumas gerências têm 

foco específico. Podemos citar como exemplo o processo nível 2 " Identificar 

Solicitações" apresentado na figura 12. Cada área possui especificidades que são 

retratadas no desdobramento destes processos. 

Figura 13 . Identificar Solicitações 
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Figura 14. Especificação do processo " Identificar Sol icitações" 
r--------------------Nãl~------------------_. 

Registrando e 
analisando 
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Aguardando . 
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L----------Nã~----------------------------~~------~ 

Gerar 
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Consolidando 
para atendimento 

Sim 
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o processo padrão mostra através da figura 13 a necessidade de aprovação das 

solicitações, caso estas não sejam cadastradas pelos próprios clientes. Entretanto, na 

especificação do processo de uma determinada gerência, conforme apresentado através 

da figura 14, há necessidade de 3 níveis de aprovação, sendo estas representadas de 

acordo com a hierarquia: gerência nível 2, gerência nível I e comitê. 

Apesar das especificidades de cada área, os processos estão projetados de um extremo ao 

outro e foram estruturados a partir da cadeia de valor da TI. 

2) Desenho - Processo - Finalidade - P2 

Célula: Processo foi reformulado de um extremo ao outro para otimização do 

desempenho. 
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Análise: Para auxiliar a visão cross- functional dos processos, a TI se baseou na cadeia 

de valor de Michael Porter. Os processos foram mapeados independentes da estrutura 

organizacional e a maioria transcende de uma área a outra . 

A figura 15 mostra uma versão adaptada da cadeia de valor da TI da CASO. Os nomes 

dos processos foram modificados para garantir a sigilosidade da empresa em estudo. 

Figura 15. Cadeia de Valor da TI da empresa CASO 

3) Desenho - Processo - Finalidade - P3 

Célula: Processo foi projetado para se integrar a outros processos e a sistemas de TI da 

organização e, com isso, otimizar o desempenho da empresa. 

Figura 16. Processos e sistemas 

Receber e Tratar SoIicitaçOes 

Tratar com ClJente Propiciar Gestão 
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Análise: A figura 16 representa os processos da TI e os sistemas que os suportam. O 

levantamento da arquitetura atual demonstra que há sistemas distintos. porém executando 

as mesmas funções. 

Outro ponto importante a ser observado na arquitetura levantada considera sistemas que 

ultrapassam as fronteiras dos processos. como por exemplo. a ferramenta S3 -

Desenvolvimento e Manutenção de Software. que permeia todo o ciclo de vida da 

demanda. 

Para melhor entendimento dos sistemas que suportam os processos. segue abaixo a lista e 

descrição: 

SI - Sistema parametrizável que permite o acompanhamento das solicitações de TI, 

desde seu planejamento até a finalização do atendimento. Esta aberta ao cliente e permite 

que estes interajam com os responsáveis da TI através da priorização das solicitações. 

S2 - Sistema elaborado especificamente para cadastro e controle das solicitações de 

desenvolvimento e manutenções de software específico. Utilizado somente por uma 

gerência da TI. 

S3 - Sistema restrito a área de TI que permite através de um 1 1'0 rkflo H , o tratamento de 

acompanhamento de solicitações de desenvolvimento e manutenções de software. 

serviços especializados de TI. consultorias e projetos de infra-estrutura. 

S4 - Sistema baseado em workflolt' responsável em atender qualquer solicitação 

requerida pelo cliente. É o sistema que interage a TI e o usuário finaL através desta 

aplicação é possível que qualquer colaborador da empresa abra chamados de suporte em 

geral e manutenções corretivas de software. 

S5 - Sistema que mantém o registro de todas as aplicações existentes na TI. 
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S6 - Sistema responsável em armazenar e conduzir via 1I'orkflo1l' as solicitações de novas 

tecnologias. 

S7 - Sistema baseado em H'orkflOlt" responsável em controlar e manter as gerências 

informadas sobre as solicitações de aquisições. 

S8 - Sistema responsável em armazenar dados relativos aos indicadores da TI. 

S9 - Base de dados responsável em consolidar e apresentar de formas variadas o 

consolidado das informações geradas pelo S3. 

S10 - Sistema baseado em 11'orkflo1l' que permite os responsáveis pela infra-estrutura 

física (hardwares). registrar e controlar o planejamento. execução e avaliação das 

mudanças solicitadas pela TI. A mudança envolve qualquer modificação em informações 

dos equipamentos. 

SII - Mesma descrição do item anterior. porém utilizado em algumas regiões do país. 

S12 - Sistema para atender servIços específicos de TI. possui um 1I'orkfl01t" para 

aprovação da gerência via e-mail. 

4) Desenho - Processo - Finalidade - P4 

Célula: Processo foi projetado para se integrar a processos de cl ientes e fornecedores. e 

com isso. otimizar o desempenho interempresa. 

Análise: Para TIos clientes são aqueles que estão lotados nas áreas de negócio e que 

solicitam qualquer tipo de serviço que envolva suporte em geral. desenvolvimento e 

manutenção de software. compra de equipamentos de informática e projetos de infra

estrutura. 
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Poucos clientes mantêm forte integração com a TI. muitos interagem somente na 

solicitação e no recebimento do produto final. somente alguns clientes realizam o 

acompanhamento efetivo de suas demandas. 

Através de ferramenta desenvolvida internamente (S I ~ Sistema de Desenvolvimento e 

Manutenção de Software). a TI disponibiliza atualmente para seus clientes a possibilidade 

de registrar e acompanhar suas demandas. Alguns clientes possuem um processo próprio 

antes de encaminhar sua necessidade a responsabilidade da TI. neste caso. a ferramenta é 

maleável o suficiente para registrar o processo do cliente e integrá-lo via sistema ao 

processo da TI. Apesar da viabilidade de integração dos processos do cliente e da TI. 

somente duas das áreas de negócio. das quatro existentes realizam esta integração. 

Os fornecedores para escopo deste estudo são considerados as fábricas de software. as 

empresas que prestam qualquer tipo de consultoria. ou aquelas que fornecem softwares e 

hardwares. Porém. para este trabalho. foram consideradas apenas as fábricas de software. 

já que outros tipos de fornecedores têm tratamento distinto e não se enquadram nos 

processos de atendimento das demandas. 

As fábricas de sofhvare são as empresas contratadas para realizar externamente os 

trabalhos de desenvolvimento e manutenção de softwares. Ao contratar uma fábrica. a TI 

exige da empresa contratada que esta incorpore em seus padrões internos os 

conhecimentos considerados melhores práticas do mercado. Pode-se citar alguns 

exemplos destas exigências: técnicas de mensuração de software como ponto por função 

(PPF). métodos para análise e desenho de sistemas. como por exemplo. análise essencial 

e orientação a objetos. conhecimento em gerenciamento de projetos. entre outros. 

A integração dos processos considera as melhores práticas do mercado e não somente o 

conhecimento de cada uma das atividades executadas tanto pela empresa em estudo 

quanto pela fábrica de software. A organização tem o conhecimento sobre as atividades 

realizadas através dos produtos entregues. porém não se sabe a trajetória de como o 

trabalho foi executado. 
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5) Desenho - Contexto - P1 

Célula: Foram identificados subsídios. resultados. fornecedores e clientes do processo. 

Análise: Para avaliar o item. foi utilizado como exemplo somente o processo nível I 

"Receber Solicitações". pertencente ao processo nível O "Receber. Tratar e Avaliar 

Solicitações" conforme apresentado no item I. 

Os processos vigentes estão padronizados conforme padrão gráfico estabelecido pela 

organização. onde é possível a partir da sua documentação identificar as informações 

conforme tópico apresentado abaixo. 

5.1 Processos Nível O - Receber, Tratar e Avaliar Solicitações 

5.1.1 Processo Nível 1 - Receber Solicitações 

5.1.1.1 Processo Nível 2 - Identificar Solicitações 

• Entradas 

Solicitações de desenvolvimento. manutenção e adaptação de 

software. compra de hardware e software. serviços especializados. 

serviços de infra-estrutura e etc. 

• Saída 

Solicitação classificada como projeto ou solução rápida 

• Clientes 

Qualquer colaborador da organização lotado nas áreas de negócio ou 

áreas de suporte. 

• Fornecedores 

Área Receptora 

5.1.1.2 Processo Nível 2 - Tratar Projetos 

• Entradas 

Solicitações já identificadas e que estejam classificadas como projeto 

• Saídas 

Projeto atendido mas não avaliado pelo cliente 

• Clientes 
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Colaborador da organização que registrou solicitação de serviço 

• Fornecedores 

Fábricas de softv-.are 

5.1.1.3 Processo Nível 2 - Tratar Soluções Rápidas 

• Entradas 

Solicitação já identificada e que seja atendida até 40 horas 

• Saídas 

Solução rápida atendida mas não avaliada pelo cliente 

• Clientes 

Colaborador da organização que registrou solicitação de serviço 

• Fornecedores 

Fábrica de software 

6) Desenho - Contexto - P2 

Célula: Necessidades de clientes do processo foram identificadas e aceita por todos. 

Análise: Para os processos relacionados a TI. independente da organização estudada. o 

principal objetivo é atender de forma eficiente e eficaz as necessidades e expectativas dos 

clientes. Eficiente e eficaz é ter uma demanda atendida conforme escopo. prazo e custo 

acordados. Neste caso. a interação entre a TI e o cliente é dinâmica. pois há um fluxo 

intenso de solicitações. ou seja. enquanto algumas solicitações estão na fàse de 

planejamento. outras estão na fàse de execução e outras até concluídas. Neste contexto. a 

empresa CASO. identificou não só a importância de se atender os requisitos do cliente. 

mas também aqueles requisitos não declarados. como por exemplo. atualizações de 

sistemas operacionais: ou aqueles relacionados às legislações: ou ainda aqueles 

relacionados às práticas de mercado. 

Um ponto de atenção que deve ser considerado na área é o atendimento de todas as 

solicitações requisitadas pelos clientes sem a existência de um processo de priorização. 

Resultados de auditoria apontaram uma deficiência no processo de solicitações. não havia 

qualquer evidência de priorização: todas as demandas eram executadas independentes da 
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quantidade de recursos disponíveis na área de atendimento. o que ocasionava atrasos na 

conclusão e consequentemente insatisfação dos clientes. Podemos relacionar a coerência 

do tàto aos resultados da pesquisa de campo. onde os executores têm a percepção de que 

os resultados dos indicadores não representam a realidade da área (veja gráfico no item 

49). 

O processo de pnonzação foi definido de forma simplificada e logo em seguida 

implantado. porém são poucas as áreas que o utilizam como meio de negociação com o 

cliente. 

7) Desenho - Contexto - P3 

Célula: Responsável pelo processo e responsáveis por outros processos com os quais o 

processo interage estabeleceram expectativas mútuas de desempenho. 

Análise: As expectativas mútuas de desempenho são debatidas através de reuniões 

semanais. O grupo que compõe tais reuniões é formado pelos gerentes de primeiro nível. 

onde muitos destes gerentes assumem também o papel de gestor de processo. 

Uma das responsabilidades destes encontros é o comprometimento com a eficiência e 

eficácia dos processos e sua melhoria contínua. Sugestões de alteração devem passar pelo 

grupo para que todos os responsáveis. principalmente outros gestores. participem. façam 

contribuições e apóiem na posterior divulgação à toda TI. Qualquer modificação só é 

implantada se todos os gestores estiverem de acordo ao final da reunião. 

8) Desenho - Contexto - P4 

Célula: Responsável pelo processo e responsáveis por processos de clientes e 

fornecedores com os quais o processo interage estabeleceram expectativas mútuas de 

desempenho. 

Análise: Não há dentro da TI fóruns que envolvam os gestores dos processos de clientes 

e fornecedores. Acontecem iniciativas isoladas. como por exemplo. a integração com os 

clientes e fornecedores mencionado no item 4. 
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9) Desenho - Documentação - P1 

Célula: Documentação do processo é restrita à área específica em questão. mas identifica 

interconexões entre organizações envolvidas na execução do processo. 

Análise: Como conseqüência do processo de certificação ISO. as áreas lotadas na TI têm 

ciência de todos os processos vigentes. Estes processos estão formalizados e armazenados 

em ferramenta específica desenvolvida internamente e que contempla todos os processos 

e procedimentos não só da TI. mas também da organização. 

Existe um ponto de atenção. já mencionado anteriormente. mas também deve ser 

considerado na avaliação deste item. A interconexão com as fábricas de software não são 

consideradas no detalhamento das atividades dos processos. 

10) Desenho - Documentação - P2 

Célula: Desenho do processo foi documentado de ponta a ponta. 

Análise: Conforme mencionado no item anterior. todos os processos estão documentados 

e disponíveis para consulta através ferramenta específica. Os processos mapeados através 

das diretrizes estabelecidas pela cadeia de valor contribuem para que estes estejam 

documentados de ponta a ponta independente do organograma. 

11) Desenho - Documentação - P3 

Célula: Documentação do processo descreve sua interação com outros processos e suas 

expectativas em relação a estes e vincula o processo ao sistema e à arquitetura de dados 

da empresa. 

Análise: Uma documentação completa dos processos requer que sejam identificados. 

processos. atividades. suas entradas e suas saídas. Com o objetivo de automatizar e 

acompanhar o processo. é necessário a adoção de ferramentas adequadas. que não 

"congelem" o processo. mas que sejam maleáveis a quaisquer modificações impostas 
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tanto internamente (vide exemplo da certificação ISO) quanto externamente (vide 

auditoria SOX). 

Vincular os processos à arquitetura de dados não é uma tarefa simples. requer o trabalho 

harmonioso entre os componentes do tripé: processos. pessoas e tecnologia. Atualmente o 

mercado chama esta integração de Business Process Management (BPM). e muitas 

empresas prometem revolucionar organizações com a implantação de ferramentas que 

suportem esta tecnologia. Entretanto. conforme já enfatizado. somente ferramentas não 

permitem que a organização execute suas atividades por processos. O primeiro passo é o 

reconhecimento da complexidade deste trabalho em seguida o levantamento das etapas 

para atingir o objetivo. 

Em 2007. um desafio foi proposto pela alta administração da CASO; realizar o 

alinhamento entre as áreas de negócio e T[ num prazo de 36 meses. através da 

implantação de uma arquitetura corporativa. rastreando processos. sistemas e dados. 

12) Desenho - Documentação - P4 

Célula: Representação eletrônica do desenho do processo sustenta seu desempenho e sua 

gestão e permite a análise de mudanças no ambiente e reconfigurações no processo. 

Análise: Foi escolhida e disponibilizada para T[ uma ferramenta padrão de mercado para 

modelagem de processos e de dados. o que reúne recursos gráficos para desenho e 

armazenamento das informações em uma base. 

A disponibilização destes processos permitirá que o conhecimento adquirido Crie 

oportunidades para que a T[ entregue seus serviços alinhados às áreas de negócio já que 

todos os processos estarão interconectados e informações poderão ser reaproveitadas. 

vantagens que a ferramenta utilizada até então não possuía. 

Todos os processos da T[ estão mapeados. porém futuramente as áreas de negócios 

agregarão seus processos na mesma ferramenta possibilitando a integração de 

informações. 
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Pode-se observar que a avaliação deste item está diretamente relacionado ao item 

anterior, medidas já foram identificadas, e um plano de ação criado, porém só será 

possível a efetiva análise de mudanças após a conclusão dos trabalhos iniciados. 

Existe ainda um ponto de atenção que deve ser considerado para este item. Apesar dos 

desenhos padronizados e centrados em um repositório específico estarem em ambiente de 

homologação, a TI hoje disponibiliza seus processos formalizados no padrão "antigo". 

Esta disponibilização já permite a análise dos processos em relação as mudanças, 

entretanto está análise só é possível "manualmente", o que significa que atualmente não 

há possibilidade de realizar simulações através de ferramentas específicas. 

13) Processos - Executores - Conhecimento - Pl 

Célula: Executores sabem dizer que processos executam e identificar principais 

indicadores de seu desempenho 

Figura 17. Gráfico de distribuição de respostas célula 13 

Eu conheço os processos da TI da organização - P1 

1% 6% 

65% 

• Discordo totalrrente 

D Discordo 

o Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 

Figura 18. Gráfico de distribuição de respostas célula 13 
( Eu conheço os indicadores de performance dos processos 

que executo P1 

19% 8% 
• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 
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Análise: O total de 85% de respostas positivas (Concordo Totalmente e Concordo) 

identifica através da figura 17 a percepção dos executores em relação aos processos da 

TI. Pode-se concluir que o resultado está coerente aos programas de certificação ISO e da 

aderência comprovada nas auditorias SOX realizadas ao longo dos anos. 

O resultado relacionado aos indicadores mostra que 47% dos executores sabem 

identificar os indicadores relacionados aos processos. Em contrapartida, 31 % dos 

executores afirmam não ter o conhecimento sobre tais indicadores. A pesquisa mostra 

que o baixo índice indica uma falha na definição e divulgação dos indicadores e deve ser 

considerado um dos pontos de atenção a ser trabalhado pela área. 

14) Processos - Executores - Conhecimento - P2 

Célula: Executores são capazes de descrever o fluxo geral do processo; como seu 

trabalho afeta clientes, colegas envolvidos no processo e desempenho do processo; e 

metas de desempenho. 

Figura 19. Gráfico de distribuição de respostas célula 14 

Eu conheço o fluxo detalhado dos processos ao qual executo, bem 
como suas iterações, o efeito sobre os clientes e companheiros de 

equipe (lider de projeto, responsável técnico , responsável por tarefas, 
etc) - P2 

45% 

• Discordo totahrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 

Análise: Podemos observar que 73% do total de executores afirmam que concordam 

totalmente ou concordam no conhecimento dos detalhes dos processos que executam. 

Entretanto, o fato mostra que este item não está relacionado diretamente ao programa de 

treinamento, já que 31 % do total concordam totalmente e concordam com a existência de 

um programa de treinamento, contra 16% que discordam totalmente e discordam e 34% 

que se posicionaram de forma neutra. (vide figura 19). 
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o fato dos executores afirmarem conhecimento nos detalhes dos processos está associado 

a documentação existente e disponível através de ferramentas automatizadas. 

Figura 20. Gráfico de distribuição de respostas célula 14 
( Existe um programa de treinamento em gestão de processos 

acessivel a todos os funcionários - P2 

8% 8% 

27% 

• Discordo totalmente 

O Discordo 

34% O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo tota lmente 

~-------------------------------------~) 
o ponto de atenção refere-se ao programa de treinamento e conhecimento dos conceitos 

em gestão de processos. Segundo a pesquisa, 42% dos entrevistados afirmaram não ter 

conhecimento sobre os programas de treinamento em gestão de processos 

disponibilizados pela TI. 

Muitos acreditam que a disponibilização dos fluxos de trabalho e suas descrições são 

suficientes para garantir o conhecimento dos profissionais, o que é um engano. Somente 

desenhos não são suficientes para que os executores se tornem conhecedores do assunto, 

o investimento em treinamento e melhor comunicação entre a força de trabalho permitirá 

que o nível de maturidade seja elevado. 

15) Processos - Executores - Conhecimento - P3 

Célula: Executores conhecem bem conceitos fundamentais do negócio e motores do 

desempenho da empresa e são capazes de descrever como seu trabalho afeta outros 

processos e o desempenho da empresa. 
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Figura 21. Gráfico de distribuição de respostas célula 15 

Eu conheço os efeitos do processo que executo sobre outros 
processos - P3 

20% 1% 
.---~ 

41 % 

19% 

19% 

• Discordo totalmente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 

Análise: Os resultados da pesquisa mostram que 61 % dos executores afirmam seu 

conhecimento (concordo totalmente e concordo) sobre os processos que executam e seus 

efeitos sobre os processos que interagem. Porém pode-se observar que 39% dos 

respondentes não concordam ou permanecem numa posição neutra, o que significa que 

ainda há melhorias a serem feitas sob a visão cross-fimcional dos processos da área, em 

outras palavras, pode-se dizer que muitos ainda estão centrados em suas especificidades e 

não no processo interfuncional. 

16) Processos - Executores - Conhecimento - P4 

Célula: Executores conhecem bem o setor da empresa e suas tendências e são capazes de 

descrever como seu trabalho afeta o desempenho interempresa 

Figura 22. Gráfico de distribuição de respostas célula 16 

Tenho conhecimento das tendências de mercado em relação a 
melhores práticas dos processos de TI - P4 

16% 5% 8% 
• Discordo totalmente 

20% O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 
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Análise: Para a TI em estudo as tendências estão baseadas nas melhores práticas do 

mercado. vide certificação ISO. aderência a SOX e as constantes participações em 

congressos conduzidos pelo Gartner Institute. Com base nesta afirmação. e segundo a 

percepção dos executores. 67% dos executores pesquisados concordam totalmente ou 

concordam na afirmação de possuir conhecimento das principais tendências de mercado 

em relação aos processos de TI. Apesar dos sete anos percorridos pela área em 

aperfeiçoar seus processos e buscar adequar e atual izar suas práticas as melhores práticas 

de mercado. o resultado ainda apresenta 33% dos pesquisados entre discordo totalmente. 

discordo e nem concordo nem discordo. Fato que pode estar associado ao alto índice de 

rotatividade de pessoaL muitos não acompanharam a trajetória da empresa até o 

momento. 

É possível também relacionar o tópico avaliado ao item 14 deste estudo, o fato das 

pesquisas apresentarem 42% do pessoal com a percepção de não existência de 

treinamento. indica ainda há pontos a serem melhorados nos programas de treinamento e 

divulgação. O treinamento acompanha qualquer processo de melhoria ou implantação de 

processos. é item fundamental para motivação e capacitação da força de trabalho. 

Existe outro ponto importante a ser enfàtizado no conhecimento dos executores em 

relação as tendências de mercado. Apesar da existência de algumas falhas a serem 

trabalhadas pela organização. o resultado corresponde a mais da metade dos executores 

afirmando ter conhecimento das tendências de mercado. onde pode-se concluir que este 

resultado também contribui nos resultados dos itens. 20. 80-84 avaliados adiante. A 

tendência de acompanhamento do mercado prepara os profissionais para o futuro e de 

certa forma colabora na implementação das mudanças. 
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Figura 23 . Gráfico de distribuição de respostas célula 16 

Tenho conhec imento dos efeitos das minhas atividades sob a 
performance da área de TI - P4 

1% 5% 

55% 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo tota lrrente 

Os resultados mostram que 85%, do total das pessoas pesquisadas concordam totalmente 

e concordam sobre os efeitos de suas atividades sobre a performance da TI. Os resultados 

demonstram conformidade com as inic iat ivas da área em enfatizar os processos e postos 

de trabalhos nas atividades dos processos. 

17) Processos - Executores - Capacitação - PI 

Célula Executores dominam resolução de problemas e técnicas de aprimoramento de 
processos. 

Para melhor compreensão dos resultados do item, foram elaboradas duas questões: uma 

relacionada a percepção das pessoas e suas habilidades para reso lução dos problemas e 

outra relacionada ao conhecimento de técnicas de desenhos de processos. 

Figura 24. Gráfico de distribuição de respostas célula 17 

Possuo habilidade sufic iente para identif icar e apontar melhorias nos 
0% processos da TI ao qua l executo - P1 

0% 

9% • Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 

l ______ ~j 
O resu ltado mostra que 91 % dos executores se consideram apto a identificar pontos de 

melhorias nos processos. Complementado a análise do item, pode-se relacioná-lo aos 
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resultados apresentados no item 24 deste estudo, onde é levantado, segundo a pesquisa, o 

total de 68% de executores que já identificaram algum tipo de melhoria. 

Percebe-se nesta comparação que apesar do sentimento de aptidão, nem todas as pessoas 

são estimuladas a contribuir. 

Rummler e 8rache (1994) enfatizam que problemas organizacionais nem sempre refletem 

problemas com os trabalhadores, o sistema de feedback neste caso é importante para 

melhoria do diagnóstico da área. 

Figura 25. Gráfico de distribuição de respostas célula 17 

Eu conheço alguma metodologia de modelagem de processos - P1 

3% 6% 
• Discordo totalrrente 

[J Discordo 

[J Nem concordo nem discordo 

[J Concordo 

• Concordo totalrrente 
50% 

l _________________ J 

Análise: De acordo com a percepção, 82% dos executores estão cientes da metodologia 

de modelagem de processos estabelecida pela TI. O fato esta de acordo com as iniciativas 

de elaboração e divulgação da nova metodologia de modelagem de processos 

implantados na área no ano de 2007. 

18) Processos - Executores - Capacitação - P2 

Célula: Executores dominam trabalho em equipe e autogestão. 
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Figura 26. Gráfico de distribuição de respostas célula 18 

Os membros da minha equipe trabalham bem juntos - P2 
, 0% 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 

45% I J 
l~ ____ ~ 

Análise: Segundo os resultados da pesquisa, 78% dos executores consideram satisfatório 

(concordam totalmente ou concordam) o trabalho em equipe executado até então. 

Este é um resultado esperado já que uma das premissas para alcançar a certificação ISO 

foi o trabalho em equipe. 

Para cada disciplina a ser trabalhada no processo de certificação, um grupo de trabalho 

foi criado e era composto por pelo menos um membro de cada regional. O objetivo era 

que este membro fosse o responsável em divulgar as práticas na sua localidade e auxiliar 

o grupo baseado em suas particularidades. 

A prática do trabalho em equipe ainda continua, visto que atualmente grupos também são 

criados para tratar melhorias dos processos, discutir novas tecnologias e comprovar a 

aderência a SOX. 

Para uma organização que não está totalmente voltada a processos, torna-se mais dificil o 

domínio da autogestão. Por mais que os executores trabalhem em equipe e conheçam os 

processos, a hierarquia não pode ser ignorada. 

19) Processos - Executores - Capacitação - P3 

Célula: Executores dominam a tomada de decisões de negócios. 
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Figura 27. Gráfico de distribuição de respostas célula 19 

Possuo habilidade suficiente para identificar e apontar 
melhorias em processos que influenciam ou que são 

influenciados pelo processo que executo - P3 

61 % 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 

Análise: Os processos de TI historicamente estão relacionados ao conhecimento tácito 

em detrimento do explícito; os profissionais já vieram de uma cultura sem regras onde o 

sucesso dos projetos estava relacionado ao esforço pessoal e não aos métodos 

estabelecidos e formalizados. Realizando uma comparação aos projetos da construção 

civil, o objetivo de at ingir o mesmo nível de quali dade para todos os projetos de TI , 

independente de esforços pessoais, ajudou os métodos e processos específicos a tomarem 

forma e importância ao longo do tempo. Sob este ponto de vista, a capacitação dos 

profissionais deve ser avaliada em relação ao entendimento que estes têm do negocio e ao 

posicionamento na contribuição de melhorias dos processos. 

Segu indo a contextualização exposta acima, os resul tados da pesquisa mostraram que a 

percepção dos executores corresponde a 8 J % de respostas positivas concordando 

totalmente ou concordando na afirmação de estarem aptos a identificar e apontar 

melhorias nos processos quem influenciam ou que são influenciados pelos processos que 

elas executam. 

Outro ponto importante a ser enfatizado para esta aval iação esta relacionado as decisões 

tomadas em conjunto. Para os processos de TI , considerando que as atividades dos 

executores estão relacionadas ao conhecimento intelectual, há certa liberdade na 

realização de suas tarefas, desde que sigam as diretrizes estabelecidas pelos processos e 

procedimentos. 
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Para a TI da CASO, idéias e identificação de melhorias que afetem outros executores 

devem ser levadas ao órgão maior, onde os assuntos são discutidos por todos os membros 

do grupo e é decidido e divulgado o que trouxer melhores resultados a maioria. 

20) Processos - Executores - Capacitação - P4 

Célula: Executores dominam a gestão e a implementação de mudanças. 

Figura 28. Gráfico de distribuição de respostas célula 20 

Consigo executar e adaptar meu trabalho facilmente mesmo 
a pós muda nças nos processos - P4 

56% 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 

Análise: Segundo pesquisa realizada, 79% dos executores pesquisados concordam 

totalmente ou concordam na afirmação de que estão aptos a executar seu trabalho sem 

maiores complicações, mesmo após modificações nos processos. ° resultado comprova 

que a maioria dos executores está flexível a mudanças, contribuindo para o fato de que 

melhorias nos processos não causam transtornos as atividades segundo a percepção 

levantada. 

21) Processos - Executores - Conduta - Pl 

Célula: Executores exibem certa adesão ao processo, mas seu principal compromisso é 

com sua área específica. 
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Figura 29. Gráfico de distribuição de respostas célula 21 
( 

34% 

Os processos padronizados pela TI atrapalham a execução de 
minhas funções - P1 

10% 2% 16% • Discordo totalrrente 

o Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

o Concordo 

• Concordo totalrrente 

Análise: O total de 54% de respostas positivas indica que pouco mais da metade dos 

executores pesquisados são adeptos aos processos estabelecidos. Ao contrário, 46% dos 

pesquisados somam respostas neutras e negativas, considerando que os processos 

atrapalham a execução de suas funções . Muitos executores ainda acreditam que seguir 

processos e procedimentos é considerado apenas uma burocracia desnecessária, isso 

porque muitos deles ainda são cobrados por suas funções e não necessariamente pelos 

resultados que os processos proporcionam. 

Outra característica importante pode ser observada através do total de respostas do item 

17, onde 61 % dos pesquisados afirmam ter habilidades para apontar melhorias nos 

processos. Pode-se supor uma relação entre as melhorias identificadas e sua não 

implementação ou não retorno com o percentual negativo e neutro (46%) das pessoas que 

acreditam que os processos dificultam suas funções. Em outras palavras, as sugestões 

sem retorno ou ignoradas corroboram com a falta de motivação dos executores. 

22) Processos - Executores - Conduta - P2 

Célula: Executores tentam seguir o desenho do processo, executá-lo corretamente e 

trabalhar de modo a permitir que outros indivíduos envolvidos no processo atuem de 

modo eficaz. 
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Figura 30. Gráfico de distribuição de respostas célula 22 

Sigo todos os processos e procedimentos definidos e estabelecidos 
pelos gestores - P2 

18% 0% 11 % • Discordo totalrrente 

D Discordo 

D Nem concordo nem discordo 

DConcordo 

• Concordo totalrrente 

~ J 
~-----~ 

Análise: Apesar da avaliação do item anterior apresentar um índice de 12% de 

executores que concordam em afirmar na lentidão das atividades em função dos 

processos e um índice de 34% em posição neutra, totalizando negativamente 46% dos 

pesquisados, há um total de 74% representando as pessoas que concordam totalmente ou 

concordam na afirmação de que seguem todos os processos e procedimentos definidos e 

estabelecidos. 

Associado a afirmação de cumprimento dos processos por parte dos executores, está o 

fato da TI ter padronizado ferramentas que os suportam. Qualquer outro meio de 

execução não é proibido, entretanto não é considerado padrão pela organização. Este fato 

muitas vezes proporciona direcionamento correto das atividades dos processos. 

Apesar da avaliação do resultado ser considerada positiva, o índice de 46% levantado no 

item anterior, enfatiza um ponto de atenção importante a ser considerado pela TI: o nível 

de qualidade dos documentos e produtos gerados. Seguir os processos e procedimentos 

não é o suficiente para os produtos e serviços da TI, quanto melhor a documentação, 

menores serão as correções e custos de manutenção. 

23) Processos - Executores - Conduta - P3 

Célula: Executores se empenham para garantir que processo produza resultados 

necessários à consecução das metas da empresa. 
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Figura 31. Gráfico de distribuição de respostas célula 23 
(' 

Todos os produtos exigidos nos processos são entregues - P3 

• Discordo totalrrente 

o Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

o Concordo 

• Concordo totalrrente 

Análise: Para um processo não depender somente do empenho dos executores, mesmo 

porque em processos de TI , as melhores práticas do mercado enfatizam que esforços 

individuais devem ser substituídos por procedimentos padrão; é necessário que estes 

processos tenham estabelecidas suas atividades obrigatórias e seus artefatos obrigatórios, 

entregues a cada fase executada do processo. 

O empenho dos executores neste caso, será associado a entrega dos produtos 

estabelecidos nos processos e na qualidade destes produtos. 

Com base nestas informações, o resultado da pesquisa mostra que 54% dos executores 

concordam totalmente ou concordam na afirmação de que entregam todos os produtos 

exigidos pelos processos. Em contrapartida, 46% discordam totalmente, discordam ou 

nem concordam ou discordam da afirmação, o que mostra que nem todos os produtos 

exigidos são entregues, ou são entregues, porém não em sua completude. Pode ainda 

representar as áreas que não seguem rigorosamente os processos estabelecidos. Apesar 

dos conceitos em processos estarem vigentes desde 2000, o valor comprova que 

maturidade é algo que se adquire ao longo dos tempos e não pode ser imposta. 

24) Processos - Executores - Conduta - P4 

Célula: Executores buscam indícios de que o processo deve ser alterado e sugerem 

melhorias ao processo. 
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Figura 32. Gráfico de distribuição de respostas célula 24 

( Já identifiquei e apontei aos responsáveis melhorias nos processos '\ 

que executo, bem como nos processos relacionados - P4 

13% 5% 10% 

17% 

I_ Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

L __ Co_ n_co_rd_o_t_ot_al_rre_n_te ___ J 
l ____________________________ ~) 

Análise: Pode-se associar esta característica ao item 19 apresentado anteriormente neste 

capítulo, onde foi ava liada a percepção do executor quanto sua habilidade em identificar 

melhorias nos processos. Conforme resultado apresentado anteriormente, 81 % das 

pessoas concordam totalmente e concordam na afirmação de possuir tal habilidade, 

porém 68% dos executores concordam totalmente ou concordam que já identificaram e 

apontaram melhorias nos processos aos quais executam. O índice mostra a falta de 

estímulo da força de trabalho em concretizar contribuições para melhoria. 

Segundo Rummler e Brache (1994) estimular as pessoas a apontarem melhoria nos 

processos efetiva sua utilização e torna os envolvidos mais participativos e motivados. A 

falta deste estímulo comprova o resultado de 32% dos executores não identificarem 

pontos de melhorias em qualquer processo ou estarem em posição neutra. 

25) Processos - Responsável- Identidade - Pl 

Célula: Responsável pelo processo é um indivíduo ou grupo informalmente encarregado 

de melhorar o desempenho do processo. 

Figura 33. Gráfico de distribuição de respostas célula 25 

Sei quem são os gestores dos processos da área de TI - P1 

20% 

• Discordo totalmente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 
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Análise: A cadeia de valor representa os processos de negócio e os processos de apoio e 

gestão da TI. Para cada processo foram nomeados formalmente gestores que estão 

comprometidos em manter e gerir seus processos. interagir com os demais gestores que 

influenciam em suas atividades. além de proporcionar a divulgação das modificações a 

toda força de trabalho. 

A formalização dos processos e seus respectivos gestores justificam a resposta dos 

pesquisados. onde 61 % do total afirmam ter conhecimento sobre seus gestores. Apesar do 

resultado compreender a mais da metade das pessoas pesquisadas. não deve ser 

desconsiderado o percentual de respostas neutras e negativas. somando o total de 39%. 

Isto indica que o trabalho de conscientização da força de trabalho em relação aos 

processos ainda não está completa. reforçando ainda um ponto de atenção a ser 

trabalhado pela TI. 

26) Processos - Responsável- Identidade - P2 

Célula: Liderança da empresa criou o papel oficial de responsável pelo processo e 

colocou no posto um alto gerente com autoridade e credibilidade. 

Análise: O processo de certificação de algumas áreas da TI compreendeu no atendimento 

de um conjunto de itens requeridos para implantação de um sistema de gestão de 

qualidade. Dentre estes requisitos houve o foco na qualidade dos processos. onde o 

objetivo principal foi prover o devido suporte a elaboração dos produtos e houve também 

o foco na qualidade dos produtos. Apesar da certificação não contemplar atualmente 

todas as áreas da TI. esta permitiu a elaboração, formalização e disseminação dos 

processos e seus gestores. 

Como a maioria dos gestores compõe a equIpe de gerentes da TI. a credibilidade a 

autoridade são fortalecidas, entretanto veremos adiante que compor a equipe de gerentes 

não é suficiente. 
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27) Processos - Responsável- Identidade - P3 

Célula: Processo é prioridade para o responsável em termos de alocação de tempo. 

atenção dedicada e metas pessoais. 

Análise: O gerente ou coordenador assume as responsabilidades requeridas para executar 

o papel de gestor do processo. porém suas atividades não estão diretamente relacionadas 

aos processos. Atualmente a alocação de tempo e atenção dedicada varia de gestor para 

gestor. e as metas pessoais estão relacionadas ao gerenciamento de desempenho 

corporativo. 

28) Processos - Responsável - Identidade - P4 

Célula: Responsável pelo processo pertence à maIs elevada instância decisória da 

empresa. 

Análise: As práticas de mercado considerando o Gartner Group estão alinhadas a teoria 

segundo os principais autores pesquisados: James Harrington. Rummler e Brache. 

Davenport e Michael Rammer. De acordo com os conceitos apresentados. a gestão de 

processos só acontece de fato através do envolvimento da alta administração: onde 

diretores. gerentes ou supervisores das áreas devem ter a responsabilidade em gerir os 

processos. 

Dentro da TI da CASO. a prática confirma os conceitos. Em geral. o gestor pertence a 

gerência com maior envolvimento na execução das atividades do processo. A hierarquia 

na TI segue os seguintes postos: Gerente executivo. gerente e coordenador. Todos os 

processos e sub-processos têm como gestores gerentes lotados conforme hierarquia. 

29) Processos - Responsável- Atividade - PI 

Célula: Responsável pelo processo identifica e documenta o processo. transmite essa 

informação para todos os executores e promove projetos de mudanças em pequena 

escala. 
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Figura 34. Gráfico de distribuição de respostas célula 29 

Os processos estão bem documentados e de fácil localização - P1 

13% 5% 
• Discordo lolalrrenle 

o Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

o Concordo 

• Concordo lolalrrenle 

Análise: O gestor do processo tem a responsabilidade em montar a equipe de trabalho 

que seguindo a padronização definida pela organização será encarregado de identificar e 

padronizar o processo juntamente com as demais áreas envolvidas. 

O processo é padronizado seguindo metodologia de modelagem de processos e 

disponibilizado para os executores através de ferramenta específica. 

A padronização e os meios de disponibilização das informações comprovam os 

resultados da pesquisa, resultando o total de 50% dos executores concordando na 

afirmação de que os processos estão bem documentados e de fácil localização. 

Apesar do resultado compreender a metade do total de entrevistados, não deve ser 

desconsiderado o restante daqueles que não concordam ou que estão em posição neutra. 

Os números comprovam que boa parte dos executores não está confortável ou segura 

com a disponibilização e documentação dos processos. Por este motivo cabe o 

planejamento de um trabalho que envolva a identificação do problema, quer seja na 

disponibilização dos processos, na comunicação ou preparo dos profissionais. 

Segundo Harrington (1993), somente o entendimento do processo permite seu 

aperfeiçoamento, e o entendimento de seu fluxo é considerado o primeiro passo para 

realização de mudanças. 
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30) Processos - Responsável - Atividade - P2 

Célula: Responsável pelo processo at1icula metas de desempenho do processo e visão de 

seu futuro ; apóia iniciativas de reengenharia do processo e implementar o novo desenho; 

tem certo controle sobre a verba tecnológica para o processo. 

Figura 35. Gráfico de distribuição de respostas célula 30 

Considero satisfatória a atuação dos gestores dos processos - P2 

1% 
2% 14% 

55% 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo I 
O Concordo 

• Concordo totalrrente 

Análise: Atualmente na TI há, algumas frentes de revisões e melhorias dos processos. É 

importante mencionar que aqueles processos que possuem certo grau de maturidade, 

como exemplo podemos citar "Receber, Tratar e Avaliar Solicitações", já identificou a 

necessidade de incorporar práticas de integração entre solicitações, acompanhamento on

line de solicitações pelos clientes e integração dos conceitos de gerenciamento de 

projetos as demandas atendidas pela área. 

Contudo, mesmo com algumas frentes de melhoria, os executores mantém sua percepção 

imparcial considerando a atuação dos gestores dos processos. O resultado mostra que 

55% dos respondentes não concordam nem discordam em considerar satisfatória a 

atuação dos gestores. Os executores que somam uma percepção positiva (concordo 

totalmente e concordo) atingem 29% e os que possuem uma percepção negativa (discordo 

totalmente e discordo) resultam 16%. 

o resultado mostra neste caso, a falta de informação dos executores em relação às 

atividades dos gestores, ou o não comprometimento nas respostas, o que pode ser 
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explicado pelo fato da maioria dos gestores pertencerem ao nível gerencial da 

organização. 

31) Processos - Responsável- Atividade - P3 

Célula: Responsável pelo processo trabalha com responsáveis por outros processos para 

integrar processos de modo a atingir metas da empresa. 

Figura 36. Gráfico de distribuição de respostas célula 31 

Os gestores dos processos trabalham de forma integrada e 
possuem o mesmo objetivo - P3 

57% 

• Discordo totalmente 

D Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

D Concordo 

• Concordo totalmente 

Análise: O aperfeiçoamento dos processos segundo Harrington (1993) requer a forte 

integração entre as pessoas e uma liderança firme. Atividades consideradas essenciais aos 

profissionais designados a gestores de processos. 

Apesar de constar claramente o papel dos gestores de processos nos padrões da TI , e 

haver reuniões periódicas de alinhamento, a maioria das respostas dos executores foi 

considerada neutra. O resultado mostra 57% do total de pesquisados nem discordando 

nem concordando com a afirmação de integração entre os gestores, contra 22% que 

discorda e 21 % que concorda. 

Os resultados explicam as dificuldades da organização em gerir os diversos processos e 

prover sua governança. A integração dos processos e gestores requer um órgão que 

alcance a harmonização dos interesses e consolide informações. 
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32) Processos - Responsável- Atividade - P4 

Célula: Responsável pelo processo cria plano estratégico dinâmico para processo, 

participa do planejamento estratégico da empresa como um todo e colabora com colegas 

do mesmo nível em clientes e fornecedores para promover iniciativas de reengenharia de 

processos interempresa. 

Figura 37. Gráfico de distribuição de respostas célula 32 

Considero a atuação dos gestores coerente com o planejamento 
estratégico da organização - P4 

• Discordo totalmente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 

Análise: Segundo os padrões definidos pela CASO, os gerentes de nível I, sendo a 

maioria destes gestores dos processos, devem ter o comprometimento com a 

implementação do sistema de gestão e devem garantir que os objetivos da TI estejam 

condizentes com a estratégia da organização. 

Entretanto, considerando a percepção dos executores, os resultados da pesquisa revelam 

novamente um alto índice de respostas neutras. Cerca de 46% dos respondentes não 

concordam nem discordam com a afirmação de que os gestores estão coerentes com o 

planejamento estratégico, o que pode indicar a falta de conhecimento ou não 

entendimento em relação ao planejamento estratégico da área e consequentemente da 

organização. 

33) Processos - Responsável- Autoridade - PI 

Célula: Responsável pelo processo sai em defesa do processo, mas só tem autoridade 

para estimular gerentes de áreas específicas a fazer as mudanças. 
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Figura 38. Gráfico de distribuição de respostas célula 33 

A autoridade dos gestores está limitada a seus subordinados -
P1 

3% 8% 

49% 

• Discordo totalrrente 

CJ Discordo 

CJ Nem concordo nem discordo 

CJ Concordo 

• Concordo totalrrente 

Análise: Segundo os conceitos estabelecidos pela TI da CASO, o gestor tem a 

responsabilidade em gerir seu processo e interagir com todas as áreas que influenciam 

suas atividades. Para evitar qualquer tipo de conflito hierárquico, a maioria dos gestores 

pertence as áreas que mais utilizam o processo gerido. Porém, de acordo com os 

resultados levantados sobre a percepção dos profissionais relacionados a este item, 

prevalece como neutra a maioria das respostas, cerca de 49% dos respondentes nem 

concordam nem discordam em relação a autoridade dos gestores limitada a seus 

subordinados. Em contrapartida, 28% dos respondentes concordam totalmente ou 

concordam e 23% discordam totalmente ou discordam. ° resultado mostra que para TI , o 

que prevalece é a responsabilidade dos gerentes das áreas nas mudanças. 

Aqueles que não possuem papel de gestor participam das iniciativas dos processos. Estes 

profissionais são os responsáveis em apontar falhas e identificar pontos de melhorias 

naqueles processos que não estão sendo seguidos corretamente, daí a necessidade em 

fortalecer e unificar a medição e o monitoramento dos indicadores. 

34) Processos - Responsável- Autoridade - P2 

Célula: Responsável pelo processo pode montar uma equipe para reengenharia do 

processo e implementar o novo desenho; tem certo controle sobre a verba tecnológica 

para o processo. 
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Análise: As atividades da TI estão condizentes com os conceitos de Harrington (1993) 

que enfatiza a criação de uma equipe de especialistas para realizar ações relacionadas a 

modificações dos processos. 

De acordo com o comitê estabelecido, o gestor sozinho não pode montar uma equipe que 

reformule um processo que envolva várias pessoas. O gestor pode ser o responsável pela 

tarefa e pelos resultados da equipe, porém esta equipe terá um representante de cada uma 

das áreas, onde cada indivíduo será nomeado pelo seu gerente. Somente após a reunião é 

que as decisões serão estabelecidas. 

O gestor que identifica e concede sugestões de melhorias ao grupo, pode assumir a 

responsabilidade sobre a verba tecnológica, mas é comportamento comum ratear o 

orçamento com as demais áreas afetadas. 

35) Processos - Responsável - Autoridade - P3 

Célula: Responsável pelo processo controla sistemas de TI que sustentam processos; 

qualquer projeto que altere o processo e exerça forte influência sobre alocação e 

avaliação de pessoal ; e verba do processo. 

Figura 39. Gráfico de distribuição de respostas célula 35 

36% 

Os gestores dos processos têm forte influência sobre os 
sistemas de informação que apoiam os processos de sua 

responsabilidade - P3 
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• Concordo totalrrente 

Análise: Sob o ponto de vista da TI, caso o sistema permeie mais de uma gerência da 

área, o gestor do processo não tem autoridade única sobre o mesmo. Todos os envolvidos 

no processo participam de qualquer decisão que envolva os sistemas utilizados. Nesta 

situação, o gestor do processo atua como coordenador e patrocinador. 
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Para este item procurou-se abordar como as pessoas visualizam o relacionamento entre a 

influência dos gestores com os sistemas de informação. tendo em vista que para a TI. os 

sistemas de informação são de extrema importância para a execução do trabalho dos 

executores. 

Segundo o resultado da pesquisa. 41 % das pessoas nem concordam nem discordam em 

relação a forte influência dos gestores com os sistemas. O resultado mostra que os 

sistemas em uso não estão fortemente relacionados aos gestores. indicando que o 

ferramental da TI tem maior associação à gerencia e não ao gestor do processo. Como a 

maioria dos executores considera que conhecem os gestores dos processos. então para 

este item pode ser levantado alguns pontos importantes: I) Existe uma camada 

intermediária entre os gestores e o ferramental da TI. são as gerências de cada área. 2) 

Existem frentes diferentes de ferramental que apóiam os mesmos processos. 3) Nem 

todas as áreas utilizam o ferramental padrão determinado pelos processos. 

Já considerando o percentual de 44% do total de executores concordando totalmente ou 

concordando. o resultado mostra que algumas áreas seguem os padrões e 

consequentemente o ferramental indicado pelos processos. Mesmo com a camada 

intermediária mencionada acima. as gerências têm forte integração com os gestores 

destes processos. o que quer dizer que as ações dos gestores em relação aos sistemas de 

informação são apoiadas e comunicadas pelas gerências. 

36) Processos - Responsável- Autoridade - P4 

Célula: Responsável pelo processo controla verba do processo e exerce forte influência 

sobre alocação e avaliação de pessoa. 
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Figura 40. Gráfico de distribuição de respostas célula 36 
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Análise: A maioria das organizações que não estão totalmente voltadas a processos têm 

um grande desafio: estabelecer a avaliação e recompensa das pessoas por processos. Para 

a empresa CASO não é diferente, a avaliação das pessoas estão desvinculadas dos 

resultados dos processos, apesar de cada processo ter associado seu papel , característica 

contemplada nos postos de trabalhos da TI. 

Dependendo das modificações a serem estabelecidas ao processo, a verba pode ficar a 

cargo do gestor que possui inteiro controle, ou pode ser rateada para os demais 

participantes. 

Para este requisito, novamente os respondentes mostraram não compreender como são 

tratados assuntos relacionados a verba e avaliação por processos. A pesquisa mostra que 

46% do total dos executores não concordam nem discordam da situação. O item pode ser 

considerado um ponto de atenção para a área. A comunicação envolvendo as atividades 

dos processos deve ser aprimorada já que a maioria dos executores afirmou conhecer os 

processos da área. 

Concordando totalmente ou concordando tem-se o total de 29% dos executores, resultado 

muito próximo aos que discordam totalmente ou discordam (25%). Os números mostram 

a realidade da organização que possui seus gestores de processos ocupando cargo 

gerencial podendo influenciar os responsáveis pelos postos de trabalho da TI , entretanto 

não tendo o controle total. Qualquer modificação deve ser encaminhada ao órgão 

responsável de recursos humanos corporativo. 
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37) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Informação - PI 

Célula: Sistemas de TI vigentes. fragmentados. sustentam o processo. 

Análise: Atualmente nem todos os processos da área de TI possuem sistemas que 

trabalham de forma integrada. Vide figura 16 onde estão apresentados os processos e 

sistemas. Todavia. pode-se afirmar que a maioria destes processos é suportado por 

sistemas de informação fragmentados. 

38) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Informação - P2 

Célula: Sistemas de TI montado a partir de componentes de áreas específicas. ou 

funcionais. sustenta o processo. 

Análise: Apesar de haver iniciativas para unificação e integração dos sistemas. ainda 

existem gerências que desenvolvem sistemas específicos para atender suas necessidades. 

39) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Informação - P3 

Célula: Sistema de TI integrado. concebido com o processo em mente e condizente com 

padrões da empresa. sustenta o processo. 

Análise: Conforme mencionado por Michael Hammer (1994) e enfàtizado por Davenport 

(1994). a tecnologia da informação foi um dos principais motivadores para a revisão dos 

processos organizacionais. Em outras palavras. houve o entendimento de que automatizar 

processos centrados verticalmente era sinônimo de retrocesso e não de vantagem 

competitiva. Para contextualizar o caminho percorrido pela tecnologia e justificar sua 

complexidade. é importante enfàtizar alguns marcos: primeiro os sistemas de informação 

automatizaram as atividades repetitivas. e em sua evolução foram ganhando 

características especiais e realizando atividades mais complexas. permitindo assim o 

surgimento de sistemas. como por exemplo. controle de folha de pagamento. 

contabilidade e recursos humanos. Mais adiante. os especialistas perceberam o ganho de 

produtividade na integração destas informações. o que originou os sistemas integrados de 
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gestão. Contudo. a criação destes sistemas não substituiu de imediato todos os sistemas 

até então utilizados. Ainda hoje a maioria das organizações trabalha com sistemas legado. 

e para que ocorra a integração de todos estes sistemas ainda existentes. ainda é necessária 

a atenção para alguns pontos como: Potencializar a visão por processos na organização e 

adaptar o catálogo de aplicações. seja por descontinuidade ou manutenção. Ambas as 

situações requerem maturidade. o que envolve trabalhos com pessoas e tecnologia. ou 

seja. não é uma tarefà simples. além da visão por processos. há dependência de 

características técnicas e culturais. 

Com base neste cenário. podemos comparar e analisar o atual cenário da TI. Por questões 

relacionadas à maturidade. os sistemas que suportam os processos não estão todos 

integrados. porém a TI já identificou sua fragmentação e há uma iniciativa para 

unificação daqueles sistemas que atendem os seguintes processos nível 1: "Receber. 

Tratar e Validar Solicitações". "Gerar Soluções" e "Propiciar Novas Tecnologias e 

Serviços". 

o objetivo é centralizar a entrada das solicitações pelo cliente fàzendo que estas sejam 

tratadas na "Área Receptora" e encaminhadas para a "Área de atendimento" a partir do 

mesmo sistema de informação. 

Todos os envolvidos. inclusive os clientes terão a possibilidade de acompanhar o 

andamento de suas solicitações. 

A avaliação mostra que nem todos os processos estão cobertos pela integração. porém as 

iniciativas já levantadas e em andamento permitirão a incorporação gradual dos demais 

processos. 

40) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Informação - P4 

Célula: Sistema de TI de arquitetura modular. condizente com padrões da empresa para 

comunicação interempresa. sustenta o processo. 
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Análise: Procurou-se para análise do item. um maior detalhamento do termo arquitetura 

modular. para isto foram analisadas propostas definidas por Ross ef al.(2008). Os autores 

destacam que só é possível atingir a arquitetura modular através da padronização e 

otimização dos dados e processos. A partir desta padronização e otimização torna-se mais 

difícil realizar mudanças na organização. em contrapartida fica mais fácil e rápido incluir 

novos produtos e serviços. 

Com o tratamento da arquitetura modularizada. torna-se maIs fácil cnar módulos 

reutilizáveis. o que permite que as unidades selecionem um menu de opções voltadas ao 

cliente. Uma arquitetura modular permite também que novas funcionalidades sejam 

inseridas e conectadas aos módulos de processos e dados centrais. 

Segundo as informações apresentadas por Ross ef ai. (2008). poucas empresas atingiram 

esta arquitetura, muitas estão na busca da otimização. tentando transformar a visão local 

de processos, dados e aplicações para uma visão global. 

Integrar processos e sistemas de TI ainda é um desafio. A CASO hoje trabalha com 

iniciativas onde o objetivo é atingir a comunicação interna dos processos. A conclusão de 

um projeto deste porte só é possível através de alguns anos de trabalho. após a integração 

dos principais sistemas. processos e dados da área ou organização. 

41) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Recursos Humanos - PI 

Célula: Gerentes de áreas específicas premiam o desempenho superior e a resolução de 

problemas na área no contexto do processo. 

Análise: A gestão por competência está relacionada diretamente a área de recursos 

humanos corporativa. que não efetua a análise de desempenho por processo. 

42) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Recursos Humanos - P2 

Célula: Desenho do processo determina definição de papéis. descrição de cargos e perfis 

de competência. Capacitação profissional é baseada na documentação do processo. 
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Análise: O desenho do processo representa a definição de papéis, que por sua vez está 

relacionado a tabela de perfis e descrições mantida pela área de Recursos Humanos da 

área. É importante enfatizar que a capacitação profissional não está relacionada 

diretamente aos processos. 

43) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Recursos Humanos - P3 

Célula: Sistemas de contratação. desenvolvimento. premiação e reconhecimento 

enfatizam necessidades e resultados do processo e promovem seu equilíbrio à luz de 

necessidades da empresa. 

Análise: Através da análise do ji-umework proposto por HammeL pode-se observar o 

relacionamento direto entre os itens. o que justifica a avaliação da célula em questão. 

Caso os resultados dos processos não sejam definidos e capturados corretamente. ou seja. 

se os indicadores não são medidos e monitorados. as formas de contratação. 

desenvolvimento. premiação e reconhecimento por processos não podem ter uma boa 

avaliação. 

44) Processos - Infra-estrutura - Sistemas de Recursos Humanos - P4 

Célula: Sistemas de contratação. desenvolvimento. premiação e reconhecimento 

reforçam importância de colaboração. aprendizado pessoal e mudança organizacional na 

empresa e entre empresas. 

Análise: Atualmente a TI pOSSUI um sistema de gestão de competência onde são 

definidos conhecimentos. atitudes e habi I idades necessárias para real ização das 

atividades. A partir desta definição, o profissional e seu gestor estabelecem o plano de 

execução onde são definidas as metas individuais de desempenho. Cada área tem a 

responsabilidade de definir o plano de seus colaboradores e não é formalizado neste caso 

o relacionamento aos processos da área. Da mesma forma são tratados os processos de 

premiação e reconhecimento. 
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45) Processos - Indicadores - Definição - PI 

Célula: Processo tem indicadores básicos de custo e qualidade 

Conforme mencionado por Harrington (1993). um processo eficiente minimiza recursos e 

elimina desperdícios. daí a importância em considerar custos e não somente qualidade 

nas medições dos processos. 

Para a TI. nem todos os processos possuem indicadores definidos. E para aqueles que 

possuem. vale ressaltar um ponto de atenção quanto sua utilidade. O sistema de 

informação desenvolvido para armazenar e apresentar as informações dos indicadores 

contempla somente os dados passíveis de auditoria e outras informações sobre a 

disponibilidade de infra-estrutura e a disponibilidade de serviços como correio eletrônico. 

A ênfàse dos indicadores está relacionada a qualidade. Pode-se observar que há 

indicadores de custos para os processos passíveis de auditoria. entretanto outros 

processos não possuem a relação de tais indicadores. 

46) Processos - Indicadores - Definição - P2 

Célula: Indicadores abrangem toda a extensão do processo e são derivados de exigências 

de cl ientes. 

Análise: As exigências dos clientes são consolidadas nos padrões, métodos. 

procedimentos estudados e adotados pelas organizações como melhores práticas pelo 

mercado. Toda definição de padrão tem o objetivo de fornecer ao cliente um software ou 

serviço de qualidade. minimização de erros. um produto ou serviço que seja entregue no 

prazo estabelecido. conforme o custo combinado e de acordo com o escopo combinado. 

Uma organização é composta de clientes internos e clientes externos. no caso da Tios 

clientes externos podem ser considerados aqueles lotados nas áreas de negócio. enquanto 

os clientes internos são aqueles lotados na própria TI. Com base nestas informações. os 
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indicadores devem ser criados conforme as exigências dos clientes internos e externos. 

garantindo assim que a excelência operacional seja alcançada. 

Na CASO. a maior parte dos indicadores está caracterizada pelas exigências dos clientes. 

porém há a necessidade de monitoramento de outros indicadores. como por exemplo. 

aqueles que medem os processos de suporte da área: Propiciar Estrutura. Propiciar Gestão 

e Propiciar Novas Tecnologias e Serviços. Existe também a necessidade de monitorar os 

indicadores daqueles processos que não sofrem auditoria. tem-se como exemplo o 

processo "Receber e Tratar Solicitações". 

47) Processos - Indicadores - Definição - P3 

Célula: Indicadores do processo e indicadores que abrangem vários processos são 

derivados de metas estratégicas da empresa. 

Análise: Não há um desdobramento lógico entre os indicadores definidos a partir da 

estratégia da organização e os indicadores definidos para os processos. Conforme 

enfatizado por Rammler e Brache (1994) as medições são desencadeadas a partir da 

organização. passando pelos processos e sub-processos. criando assim uma seqüência 

lógica e hierárquica dos objetivos a serem atingidos. 

Foi identificado o desdobramento do plano estratégico da organização para a TI. porém 

na área não há a representação explícita de seus processos e a relação destes neste 

desen cad eam ento. 

48) Processos - Indicadores - Definição - P4 

Célula: Indicadores do processo são derivados de metas interempresa. 

Análise: Segundo o item analisado. pode-se considerar como metas interempresa aquelas 

responsáveis em medir integração e cooperação. Atualmente na TI há um esforço para se 

definir as atividades de integração e cooperação. fazendo com estas façam parte das 



124 

atividades dos profissionais, o que consiste de um processo que demanda tempo e requer 

maturidade, tanto das pessoas quanto das definições. 

49) - Processos - Indicadores - Usos - Pl 

Célula: Gerentes usam indicadores do processo para monitorar seu desempenho; 

identificar causas de desempenho falho e promover avanços em sua área específica. 

Figura 41. Gráfico de distribuição de respostas célula 49 

Os resultados dos indicadores são monitorados e tratados 
constantemente - P1 

• Discordo totalrrente 

O Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalrrente 

Figura 42. Gráfico de distribuição de respostas célula 49 

Os resultados dos indicadores representam a realidade da área 
de TI- P1 
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Análise: Não são todos os processos que possuem reunião formal para avaliação dos 

resultados dos indicadores. Porém, para os indicadores estabelecidos, a pesquisa nos 

mostra que 50% dos executores concordam totalmente ou concordam na afirmação de 

que os indicadores são monitorados e acompanhados constantemente. O índice pode ser 
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explicado pela existência das reuniões de acompanhamento criadas para alguns 

processos, onde o objetivo é apresentar os resultados dos indicadores aos envolvidos 

selecionados e discutir propostas de tratamento para índices não satisfatórios. 

Estas reuniões de acompanhamento tiveram origem através das exigências estabelecidas 

pelo processo de certificação da ISO. Segundo o método de planejamento e controle de 

melhoria dos processos adotado (POCA), o monitoramento do desempenho esta 

relacionado ao Acl ou Ação, que corresponde tomar as devidas providências de acordo 

com os resultados apresentados e discutidos. 

Mesmo não existindo indicadores para todos os processos, a pesquisa ainda nos mostra 

que 48% dos executores têm a percepção de que os indicadores existentes não 

representam a realidade da TI. ão é escopo deste estudo, mas vale como recomendação 

para estudos futuros entender a relação e divergências entre os índices e a prática dos 

executores, o que realmente é executado e o que é apresentado, e ainda, qual a influência 

de um processo de certificação sobre a prática e os números apresentados. 

50) - Processos - Indicadores - Usos - P2 

Célula: Gerentes usam indicadores para comparar seu desempenho a referenciais, a 

desempenho dos melhores da categoria e a necessidades do cliente, e para definir metas 

de desempenho. 

Figura 43. Gráfico de distribuição de respostas célula 50 

Os resultados dos indicadores são utilizados para comparação 
da performance da área, atendimento das necessidades dos 

clientes e cumprimento dos objetivos de performance - P2 
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Análise: Segundo a percepção dos executores, cerca de 42% do total de pesquisados 

concordam totalmente ou concordam na afirmação de que os resultados dos indicadores 

são utilizados para comparação da performance da área. As respostas estão coerentes com 

a disposição dos números através dos sistemas de informação da TI e da exposição e 

tratamento destes dados através das reuniões de acompanhamento. 

o percentual de 33% dos respondentes com opinião neutra explica o fato de que nem 

todos os processos apresentam a definição formal de indicadores de desempenho. Já o 

percentual de 25% de discordância, representam a descrença das pessoas nas ações de 

comparação de performance. O resultado somado atinge o valor de 58% do total da 

pesquisa e deve ser considerado um ponto de atenção a ser tratado na TI. 

51) - Processos - Indicadores - Usos - P3 

Célula: Gerentes apresentam indicadores a executores do processo para seu 

conhecimento e motivação. Usam placar montado a partir dos indicadores para gestão 

diária do processo. 

Figura 44. Gráfico de distribuição de respostas célula 51 

Os resultados dos indicadores são constantemente apresentados a 
equipe para que decisões possam ser tomadas - P3 
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Análise: Os indicadores, dependendo se sua finalidade são apresentados regularmente. 

Não há necessidade de apresentá-los diariamente, a explicação se dá pelo fato da maioria 

das demandas ser considera de médio e longo prazo; o menor tempo de atendimento para 

uma demanda tem seu prazo concluído em até 40 horas. 
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Pode-se considerar que a gestão por indicadores é parcialmente aplicada na área, o que 

comprova o resultado da pesquisa, onde 40% dos executores discordam totalmente ou 

discordam com a afirmação de que os indicadores são constantemente apresentados a 

equipe para tomadas de decisão, e 23% encontra-se em posição neutra, somando um 

resultado final de 63% do total dos pesquisados. 

o fato indica que os resultados dos indicadores existentes estão limitados as pessoas 

presentes nas reuniões de acompanhamento, há pouca interação entre os gerentes, os 

representantes que compõem a reunião e o restante da equipe, o que mostra que mostra 

um ponto de atenção a ser melhorado. 

52) - Processos - Indicadores - Usos - P4 

Célula: Gerentes avaliam e atualizam regularmente indicadores e metas do processo e 

usam esses dados no planejamento estratégico. 

Figura 45 . Gráfico de distribuição de respostas célula 52 

Os indicadores são constantemente revisados a fim de seguir o 
planejamento estratégico da organização - P4 
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Análise: O alto índice de respostas neutras representa o total 45% dos executores, não 

concordando nem discordando da afirmação, referindo-se ao não conhecimento da 

revisão dos indicadores quanto ao alinhamento estratégico da área. O resultado indica que 

o trabalho dos gestores quanto a comunicação dos seus indicadores ainda é falho , apesar 

de constar como uma de suas principais responsabilidades . 
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Os resultados podem indicar que os executores desconhecem os objetivos estratégicos da 

organização. ou por falta de interesse. comunicação ou clareza nas informações. o que 

indica insumos para novas pesquisas. 

Há um sistema responsável em armazenar o resultado dos indicadores da organização. 

porém foram constatados ao longo do tempo apenas 6 registros de manutenções onde 

dentre estes registros nenhum representava atual ização de melhoria. 

5.1.2 Organização 

53) Organização - Liderança - Conscientização - PI 

Célula: Alta equipe executiva da empresa reconhece necessidade de melhorar 

desempenho operacional. mas tem compreensão I imitada do poder dos processos de 

negócios. 

Análise: Para esta análise serão considerados como alta equIpe executiva o gerente 

executivo e os gerentes setoriais. 

Existem alguns fatos que comprovam a compreensão do poder dos processos pelos 

gerentes: a construção de uma metodologia focando o governo de processos. a criação do 

escritório de processos. os trabalhos realizados para aderência a lei SOX e a manutenção 

da certificação ISO. 

Apesar da necessidade de forte integração entre estas frentes, qualquer programa de 

certificação ou melhoria de processo requer o envolvimento e a participação da equipe 

executiva. 

54) Organização - Liderança - Conscientização - P2 

Célula: Pelo menos um alto executivo entende a fundo o conceito de processo de 

negócios. como a empresa pode usá-lo para melhorar o desempenho e o que sua 

implementação envolve. 
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Análise: O gerente executivo. principal patrocinador das frentes relacionadas a 

processos. informa em entrevista concedida a uma revista especializada que a visão por 

processos começa pelo entendimento de todos sobre os macroprocessos e seu 

encadeamento de atividades. Afirma o gerente que os ganhos operacionais são oriundos 

da padronização e eliminação de redundâncias. 

De fato esta visão também é compreendida pelos gerentes subordinados. entretanto pode

se observar algumas dificuldades para os processos que cruzam as fronteiras das unidades 

organizacionais. principalmente considerando a coordenação de interesses distintos dos 

participantes. cada um defende seu ponto de vista sobre a mesma atividade e algumas 

vezes sobre o mesmo processo. Neste caso. o papel do gerente executivo vem para 

harmonizar estes conflitos ou delegar autoridade ao escritório de processos, ficando o 

gerente com a responsabilidade de acompanhar os resultados gerados. 

55) Organização - Liderança - Conscientização - P3 

Célula: Alta equipe executiva encara a empresa sob a ótica de processos e possui uma 

visão da empresa e de seus processos. 

Análise: O caminho percorrido pela TI desde 2000 contribui na evolução de sua ótica de 

processos. Em contrapartida. seja pela complexidade do assunto ou pelo porte da empresa 

ou até por ambos. a organização ainda não esta voltada a processos. daí a justificativa de 

visualizarmos algumas das dificuldades encontradas pela TI em trabalhar as desvantagens 

das características funcionais que ainda permanecem. 

Apesar de alguns fatos contribuírem numa boa conscientização da alta equipe executiva 

da TI na visão por processos. alguns comportamentos estão ligados as tradições 

funcionais. 

Na prática. ocorrem reuniões semanais de gestão de TI. da qual participam os gerentes de 

cada setor de negócio. nestas reuniões também são abordados temas estratégicos 

relacionados a processos. Entretanto. nesta rotina ainda são percebidas algumas 
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características como disputas políticas territoriais e falta de autonomia. neste caso. os 

níveis mais baixos não decidem e encaminham a responsabilidade de decisão aos níveis 

superiores. que por sua vez também não decidem. pois tentam evitar exposição à riscos. 

A tàlha na coordenação entre os vários processos também é um fato. que pode ser 

comprovado nas várias iniciativas de elaboração do processo "Receber. Tratar 

Solicitações e Avaliar com Cliente". Esta tàlha de coordenação é fortemente mencionada 

no referencial teórico. o que entàtiza uma herança da visão de silos. As consequências 

observadas estão apresentadas como duplicidade de atividades. mesmas entradas em 

sistemas de informação diferentes e preenchimentos de formulários distintos mas com 

mesma informação. 

56) Organização - Liderança - Conscientização - P4 

Célula: Alta equipe executiva encara o próprio trabalho sob a ótica de processos e vê a 

gestão de processos não como projeto. mas como um modo de administrar os negócios. 

Análise: A TI assume a responsabilidade de oferecer serviços. soluções e orientações 

relacionadas à tecnologia da informação de forma que atenda os objetivos estratégicos da 

organização. O fato da alta equipe executiva visualizar a gestão de processos como 

projetos tàz com que a TI compartilhe a mesma idéia. 

Conforme mencionado por Hammer (2007) e entàtizado nesta pesquisa. somente 

desenhar e documentar processos não garante a gestão de processos. esta gestão requer 

taretàs muito mais complexas. como garantir a governança dos processos e desenvolver a 

cultura da organização. 

Apesar da TI estar organizada por processos. a organização não está. É observado através 

da análise dos vários itens do modelo que ainda prevalecem características específicas da 

visão funcional. 
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57) Organização - Liderança - Alinhamento - Pl 

Célula: Liderança do programa de processos reside em escalões intermediários de 

gerência. 

Análise: Segundo os conceitos apresentados pelo Projecl Managemenl Inslitule (PML 

2004). programa é um conjunto de projetos relacionados e gerenciados de forma 

coordenada que sozinhos não conseguiriam atingir os objetivos esperados. 

Realizando uma analogia do conceito apresentado com um programa envolvendo 

processos. pode-se considerar que Hammer (2007) de acordo com seu FWlle1\'ork. 

considerou um programa de processos como qualquer iniciativa organizacional 

relacionada ao tema. seja uma reengenharia ou melhoria contínua. 

Dentro da TI em análise. os trabalhos realizados para garantir a aderência a SOX. 

envolvem diretamente a alta equipe executiva. Como a aderência a SOX implica em 

assegurar que os processos de negócio da organização atendam os requisitos de 

governança corporativa e que estejam suportados adequadamente pelos sistemas de TI. 

pode-se concluir que ocorrências do mercado externo geram consequências nas 

estratégias da organização que por sua vez impactam os processos da TI. 

Pode-se exemplificar o tàto com o lançamento do programa de implantação das melhores 

práticas das bibliotecas ITIL em 2006. Segundo a equipe que participou do lançamento. o 

ITIL foi a estratégia para alinhamento e padronização dos processos de gerenciamento de 

serviços de toda TI. A equipe na ocasião contava com a participação do gerente executivo 

e seus gerentes. todos lotados em escalões intermediários. e segundo a percepção do 

gerente executivo tal tàto permitiria efetivar as melhores práticas do ITIL e orientar as 

ações para processos. 

58) Organização - Liderança - Alinhamento - P2 

Célula: Um alto executivo assumiu a liderança do programa de processos e a 

responsabilidade por ele. 
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Análise: Levando em consideração que já existem processos definidos e implantados na 

TI. diversos programas relacionados a estes processos estão em andamento. Pode-se citar 

alguns exemplos: implantação das bibliotecas do ITIL conforme mencionado no item 

anterior. aderência a lei SOX. manutenção da certificação ISO e atualização da versão do 

sistema ERP. 

A responsabilidade de programas relacionados a processos. na maIOrIa das vezes é 

delegada a gerentes específicos com supervisão e acompanhamento direto do gerente 

executivo. 

O fato requer uma atenção especiaL pOIS muitas vezes os gerentes que lideram tais 

programas estão lotados em áreas distintas. o que fàvorece o tratamento de itens 

específicos da área em detrimento das outras. Pode-se citar como exemplo a implantação 

das bibliotecas do ITIL programa iniciado em 2006. Neste programa foi previsto o 

aprimoramento e gestão de todos os serviços da TI. porém apesar de constar nos grupos 

criados a participação de profissionais lotados em outras áreas. o programa está 

concentrado especificamente em atividades pertencentes a área gestora. 

59) Organização - Liderança - Alinhamento - P3 

Célula: Há forte alinhamento na alta equipe executiva em relação ao programa de 

processos. Há também. uma rede de indivíduos espalhados pela empresa que ajuda a 

promover iniciativas de processos. 

Análise: O fato mencionado no item anterior aponta um ponto de atenção a ser 

trabalhado no alinhamento entre os gestores dos programas e a gerência executiva. Para 

estabelecer um plano de ação. pode-se detalhar as deficiências dos programas. algumas 

destas caracterizadas pela defesa dos interesses funcionais. 

Outro ponto de atenção relacionado ao alinhamento pode ser levantado com a 

implantação das bibliotecas do ITIL e a implantação dos padrões de gerenciamento de 

projetos. Ambas as iniciativas tratam de demandas de TI. entretanto para cada uma das 
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justifica distinção de tratamento. 

Nesta análise. pode-se considerar conforme mencionado por Hammer. que existe uma 

rede de indivíduos espalhados na área com iniciativas de processos (item será melhor 

detalhado adiante). entretanto é importante que a organização aperfeiçoe a sincronização 

entre tais trabalhos. 

60) Organização - Liderança - Alinhamento - P4 

Célula: Gente de toda a empresa exibe entusiasmo em relação à gestão de processos e 

exerce papel de liderança em iniciativas de processos. 

Análise: A análise do item está diretamente relacionada aos anteriores. Em outras 

palavras. deve-se inicialmente aperfeiçoar o alinhamento entre os níveis hierárquicos 

superiores. para posteriormente desenvolver os demais profissionais nos papéis de 

liderança em gestão de processos. A cultura da organização é o item mais crítico a ser 

trabalhado e geralmente é o último a gerar resultados. pois demanda o envolvimento 

constante das pessoas e requer certo grau de maturidade. 

61) Organização - Cultura - Conduta - Pl 

Célula: Um alto executivo endossa o aprimoramento operacional e nele investe. 

Análise: Para qualquer área de TI o aprimoramento operacional. segundo Ross el uI. 

(2008) está diretamente relacionado a padronização e integração dos processos de 

negócio. A padronização consiste em como o processo será executado. independente de 

quem o fàrá ou onde será concluído: já a integração "associa os esforços de unidades 

organizacionais por meio de dados compartilhados" (ROSS el uI., PÁG.22). 

Na visão de Hammer (2007) o aprimoramento operacional está focado em como a TI irá 

atender os requisitos solicitados pelos clientes. independente se estes estão padronizados 

ou não. 



134 

Geralmente a maioria das organizações. independente se de TI. se caracteriza neste nível 

de maturidade. Estas atendem a todas as solicitações dos clientes ao invés de estabelecer 

as capacidades de TI com base nas estratégias de negócio. 

62) Organização - Cultura - Conduta - P2 

Célula: Um alto executivo estabeleceu publicamente metas de desempenho ousadas (em 

termos de clientela) e está preparado para alocar recursos. fazer profundas mudanças e 

remover obstáculos para a consecução dessas metas. 

Análise: As metas de desempenho da TI devem ser resultado do desmembramento das 

iniciativas estratégicas do negócio. Segundo Ross el aI. (2008). muitas vezes o 

desdobramento destas metas não é tão claro quanto deveria. o que torna sua 

implementação mais difícil. 

Recentemente a alta direção da organização estabeleceu uma meta desafiadora em 

proporcionar a gestão de processos em toda a organização. Como os mecal11smos 

facilitadores em proporcionar este objetivo estratégico pertencem a TI. seu contexto foi 

desdobrado em projetos. 

o fato comprova a importância da TI em preparar sua arquitetura e orgal11zar seus 

processos através do ajuste de sua estrutura interna. o que proporcionará o atendimento 

das solicitações da organização com maior rapidez. 

63) Organização - Cultura - Conduta - P3 

Célula: Altos executivos atuam como equipe. conduzem a empresa por meio de seus 

processos e participam ativamente do programa de processos. 

Análise: O alinhamento entre a Governança Corporativa da organização e a área de TI 

acontece através do comitê de TI. que corresponde o organismo máximo de gestão da TI 

e é coordenado pelo gerente executivo. Conforme já mencionado anteriormente. este 
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comitê corresponde a um tórum composto pelos principais executivos do negócio na TI e 

tem como objetivo discutir temas relacionados a questões estratégicas e assuntos a serem 

propostos posteriormente no comitê de negócios da organização. 

Conforme apresentado no modelo de gestão da empresa. os temas não são conduzidos a 

partir dos processos. na maioria das vezes tais processos são discutidos nas reuniões. 

porém nào orientam sua evolução. 

64) Organização - Cultura Conduta - P4 

Célula: Integrantes da alta equipe executiva executam o próprio trabalho como 

processos. tocam o planejamento estratégico em processos e abrem novas oportunidades 

de negócios com base em processos de alto desempenho. 

Análise: Segundo a sistemática de gestão estabelecida pela organização. o gerente 

executivo da TI tem como principal responsabilidade atuar como interlocutor entre as 

áreas organizacionais da TI e a alta administração da organização. É o principal 

responsável pela concretização do posicionamento estratégico da área. 

A partir da iniciativa da alta administração em implantar a gestão de processos em toda a 

organização. é esperado que futuramente o planejamento estratégico ocorra através dos 

processos. proporcionando agilidade nas atividades operacionais e maior flexibilidade na 

análise e implantação de novas oportunidades. 

65) Organização - Cultura - Estilo - PI 

Célula: Alta equipe executiva começou a migrar de estilo autoritário e hierárquico para 

estilo abel10. colaborativo. 

Análise: A padronização dos processos proporcionou a criaçào de comitês para discutir e 

impor as decisões de TI. o que permitiu um ambiente mais aberto e colaborativo. 

Entretanto. uma maior padronização tem um custo. limita as inovações locais o que 

proporciona dificuldades políticas. O estilo colaborativo requer forte papel patrocinador 
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do gerente executivo. Dentro da TI. a atual busca de melhorias nos processos 

padronizados e a motivação para um ambiente colaborativo. geraram iniciativas que se 

sobrepõem em alguns momentos. Sob este contexto. pode-se concluir que existe a 

necessidade de fortalecer o estabelecimento dos padrões. sendo importante o apoio e 

determinação dos processos padronizados pela alta administração da TI. Isto permitirá a 

construção de um alicerce. que proporcionará a colaboração entre as unidades com o 

mínimo de conflitos. 

66) Organização - Cultura - Estilo - P2 

Célula: Alta equipe executiva a cargo do programa de processos está convencida da 

necessidade de mudança e vê processos como instrumento crucial para tal. 

Análise: Uma das responsabilidades dos gestores de processos é identificar e apontar 

falhas a serem discutidas nas reuniões do comitê de gestão. que por sua vez tem a 

coordenação do gerente executivo. 

Ross ef uI. (2008) enfàtiza que uma das responsabilidades da TI para progredir na 

maturidade de sua arquitetura é introduzir a padronização tecnológica e de processos. e 

segundo os autores. uma das principais dificuldades encontradas neste processo é a 

resistência do restante das unidades em adotá-las. Tendo como premissa os conceitos 

propostos. e realizando um comparativo com aCASO. pode-se concluir que a área 

atualmente esta movimentando esforços para atingir esta padronização. porém as várias 

iniciativas de melhorias para alguns processos requerem atenção especial do gerente 

executivo. pois tal tàto pode refletir a presença de conflitos políticos. o que pode 

proporcionar o atraso ou até inviabilizar o objetivo da padronização. 

67) Organização - Cultura - Estilo - P3 

Célula: Alta equipe executiva delegou controle e autoridade a responsáveis por processo 

e a executores do processo. 
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Análise: O coordenador ou gerente quando nomeado gestor do processo recebe a 

responsabilidade de assegurar que estes sejam estabelecidos. implementados e mantidos. 

O item caracterizado por Hammer requer atenção quando mencionado a delegação de 

controle e autoridade. Na análise atual. tomando como base os conceitos de Ross ef a!. 

(2006) a TI se encontra no arquétipo caracterizado como federalista. onde a tomada de 

decisão esta coordenada entre o centro. gestores de processos e unidades. 

Unidades maiS poderosas ganham mais atenção e influenciam nas decisões. 

consequentemente as outras unidades estão sempre insatisfeitas e muitas vezes atendem 

suas próprias necessidades. 

As diferentes perspectivas. objetivos e incentivos dos grupos de gestores cnam dois 

desafios para a alta administração da TI: a coordenação e o alinhamento. 

68) Organização - Cultura - Estilo - P4 

Célula: Alta equipe executiva exerce liderança por meio de visão e influência. e não de 

comando e controle. 

Análise: Para compreender melhor os conceitos da liderança organizacional voltada a 

área de TI. buscou-se analisar os conceitos propostos por Ross ef a!. (2008). Os autores 

enfatizam que as tomadas de decisões são características naturais ao processo de 

comprometimento. embora alguns executivos tenham se "livrado" de suas 

responsabilidades pela governança de TI. Segundo os autores o nível de envolvimento da 

alta equipe executiva aumenta conforme as empresas ganham experiência no uso 

estratégico da Tecnologia da Informação. 

Para a CASO. a liderança por meio da influência dependerá da conquista dos níveis de 

maturidade anteriores. Atualmente o cenário da TI. pela proposta colaborativa dos 

comitês. requer esforços de aprimoramento no controle. 
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69) Organização - Cultura - Trabalho em equipe - P1 

Célula: Trabalho em equipe é centrado em projetos. ocasional e atípico. 

Análise: Conforme mencionado por Schein (1997). a cultura é desenvolvida através de 

grupos cujo seu desenvolvimento se dá através das experiências em resolver os 

problemas encontrados e também na busca da adaptação externa e integração interna. 

Para a TI estudada. a criação dos grupos de trabalho tiveram seu início em meados de 

2000 quando representantes de cada regional foram nomeados para compor a equipe 

responsável em discutir as práticas coletadas e disseminá-Ias em sua regional. 

Na TI. o tratamento de programas voltado a processos acontece com a participação de 

profissionais de áreas distintas. O trabalho em equipe é institucional izado. porém para 

este aspecto deve ser levada em conta a observação de Schein (1997) que enfatiza a 

importância do papel do líder dentro de um grupo. considerado pelo autor como aquele 

que executa ações de direcionamento, sendo um personagem tão importante quanto 

aquele que executa. 

Isto vai de encontro a análise realizada no item 58 deste estudo. onde é enfatizada a 

defesa de interesses funcionais pelo líder de determinado programa. 

70) Organização - Cultura - Trabalho em equipe - P2 

Célula: Empresa faz uso regular de equipes transfuncionais para iniciativas de 

aprimoramento. 

Análise: No item anterior foi enfatizado o trabalho em grupo para projetos relacionados a 

processos. porém como as atividades da área de certa forma estão alinhadas com 

processos. o trabalho em equipe é uma consequência. O que explica a afirmação é fàto 

dos processos transcenderem a estrutura da organização. obrigando a interação entre os 

profissionais. Como exemplo podemos citar o tratamento de uma demanda requerida pelo 

cliente: são envolvidos vários profissionais com perfis diferentes: geralmente para o tipo 
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de serviço desenvolvimento e manutenção de software é montada uma equipe contendo: 

agente de relacionamento com cliente. gerente de projeto. responsável técnico. 

desenvolvedores. pessoal da equipe de apoio (infra-estrutura) e fábrica de software. sendo 

cada um destes pertencentes a áreas distintas do organograma. 

71) Organização - Cultura - Trabalho em equipe - P3 

Célula: Trabalho em equipe é norma entre executores de processos e prática corriqueira 

entre gerentes. 

Análise: Conforme mencionado no item anterior. os executores por realizarem suas 

atividades baseadas em processos. acabam interagindo com as demais áreas. 

transformando esta interação em um trabalho em equipe. 

Não é possível afirmar o trabalho em equipe como uma norma. mas sim como uma boa 

forma de trabalho adotada por todos. Comprovando o tàto. Schein (1997) enfatiza que a 

cultura é aquela desenvolvida a partir de acontecimentos como resolução de problemas. 

adaptação externa e integração interna e não uma imposição. 

A institucionalização dos processos comprovadamente ajuda o trabalho em equipe dos 

profissionais. que por sua vez passam a entender a importância dos grupos e procuram ter 

uma boa interação: visto que o objetivo de todos é garantir a entrega das sol icitações dos 

clientes. 

Apesar de haver interação entre as áreas. considerando a distribuição dos profissionais e o 

tipo de serviço oferecido pela TI. observou-se a partir de conversas informais com alguns 

executores que muitos tentam transferir atividades de sua responsabilidade para a 

responsabilidade de ferramentas. Por exemplo: o documento com informações de projeto 

como escopo. prazo e custo deve ser preenchido por dois papéis diferentes lotados em 

duas áreas distintas. Em alguns casos. executores levantaram como regras de 

automatização dos processos características como: o sistema deverá enviar um email de 

aviso para o profissional da área "A" caso o campo prazo seja preenchido pelo 
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profissional da área "B··. Isto mostra que os profissionais estão transferindo uma falha de 

comunicação entre duas áreas para uma ferramenta de automatização. o que por sua vez 

gera um ambiente competitivo. pois a partir daí. tempos entre o preenchimento dos 

campos serão calculados com a finalidade de identificar a área culpada. Neste caso. o 

foco em integrar o produto ou serviço ao cliente perde a importância dando lugar a 

competição entre as áreas. 

Para a prática gerencial. a divisão da TI para prover serviços às áreas funcionais da 

organização dificulta a interação cross~fúnci()nal. Contudo a prática de reuniões semanais 

entre os gerentes da TI têm o objetivo de promover a comunicação e a discussão de 

projetos com a visão corporativa. 

72) Organização - Cultura - Trabalho em Equipe - P4 

Célula: Trabalho em equipe com clientes e fornecedores é prática corriqueira. 

Análise: Dentro da TI existem algumas frentes que envolvem diretamente o trabalho com 

os clientes. O que evidencia tal tàto é a implantação do sistema ERP na organização. o 

que trouxe impactos a gestão de demandas da TI. O tratamento destas demandas se dá 

através da criação de comissões funcionais compostas pelos clientes e pela TI. 

Até então é considerado um desafio a institucionalização de um processo que envolva 

clientes e TI. pois exige a harmonização dos papéis. Quando o tratamento envolve 

clientes. a alta gerência executiva da TI não pode estabelecer regras. mas sim propor. O 

tàto é que a TI possui processos que devem ser seguidos e o cliente possui processos que 

devem dar continuidade dentro da TI. o desafio envolve resolver o gap entre tais 

processos. evitando que os processos da TI sejam "omitidos". mas também que tarefàs 

não sejam duplicadas. 

Esta é uma prática que exige cuidado. pois processos podem ser ignorados ou duplicados. 

Neste caso. devem ser trabalhadas as características que os protissionais adotam para 
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defes'a de suas áreas funcionais , através do estabelecimento de objetivos comuns 

enfatizados pela alta gerência. 

Além de resolver o gap entre processos, há outro desafio : estabelecer a integração de 

processos de cliente e TI com os demais tipos de demandas e não somente para 

tratamento de demandas relacionada a implantação do sistema ERP. 

73) Organização - Cultura - Foco no Cliente - PI 

Célula: É disseminada a noção de que o foco no cliente é importante, mas há limitado 

entendimento do real significado disso. Há, também, incerteza e conflito em relação a 

como atender às necessidades de clientes. 

Figura 46. Gráfico de distribuição de respostas célula 73 

Muitas vezes o cliente não sabe o que quer - P1 

2% 10% 

50% 

• Discordo totalmente 

Cl Discordo 

O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo tota lmente 

Análise: Pode-se observar que o item avaliado está diretamente relacionado com item 66 

deste estudo. O resultado da pesquisa mostra que para o item 66, 96% do total de 

pesquisados têm uma boa percepção em relação à importância dos clientes. Em 

contrapartida, o item avaliado apresenta 83% dos pesquisados afirmando que na maioria 

das vezes o cliente não sabe o que quer. 

A TI da CASO ressalta o foco no cliente através de sua documentação interna, onde é 

descrita a existência de uma sistemática para o monitoramento das informações relativas 

à percepção do cl iente. 
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Em geral , para TI de qualquer organização são muitos os trabalhos realizados para o 

levantamento e gerenciamento dos requisitos do cliente. Existe uma preocupação com as 

mudanças do ambiente e com o grau de entendimento que os clientes podem ter de suas 

necessidades, característica que pode, por exemplo, comprometer a qualidade no 

desenvolvimento de um sistema de informação. Isto quer dizer que os executores têm o 

conhecimento da importância do cliente, porém há uma constante preocupação com o 

entendimento das necessidades solicitadas. 

74) Organização - Cultura - Foco no Cliente - P2 

Célula: Funcionários entendem que finalidade de seu trabalho é gerar um valor 

extraordinário para o cliente. 

Figura 47. Gráfico de distribuição de respostas célula 74 
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Análise: O resultado da pesquisa comprova com 96% de concordância, a afirmação de 

que os executores têm como maior finalidade oferecer um serviço de excelência para o 

cliente. O ponto enfatiza o fato de que o cliente é evidenciado pela alta administração 

como uma das principais características para o atendimento do serviço ou entrega do 

produto. 

Apesar do resultado apresentado, o item esta relacionado diretamente aos resultados dos 

indicadores. Compreender a importância do cliente é o primeiro passo para entrega de um 

produto com qualidade. 
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75) Organização - Cultura - Foco no Cliente - P3 

Célula: Funcionários entendem que clientes exigem excelência uniforme e experiência 
homogênea. 

Figura 48. Gráfico de distribuição de respostas célula 75 
( 

Compreendo que meu trabalho é satisfazer continuamente as 
exigências dos clientes· P3 

1% 9% 

44% 

• Discordo totalrrente I 
O Discordo 

O Nem concordo nem discordo I 
O Concordo 

• Concordo totalrrente 

~----------------------------------) 

Análise: Dentro do universo da tecnologia da informação, os diversos processos 

definidos no mercado e na literatura buscam como um dos objetivos principais a 

excelência uniforme para todos os projetos e a experiência uniforme entre as pessoas. 

A excelência uniforme consiste em atender as demandas solicitadas seguindo o mesmo 

padrão de qualidade, por isso a importância na criação de metodologias e técnicas de 

diagramação, isto faz com que os serviços sejam atendidos sempre da mesma maneira, 

evitando que o sucesso dos projetos esteja focado nos esforços individuais. Esta 

característica esta diretamente ligada a experiência uniforme. Quando todos seguem as 

mesmas formas de trabalho e conhecem as melhores práticas, os profissionais têm maior 

chance em manter a homogeneidade da experiência. 

Para TI da CASO, os processos, metodologias e procedimentos criados até então 

auxiliaram a visão dos profissionais em afirmar a importância das exigências dos clientes, 

conforme comprovado nos resultados da pesquisa. Cerca de 79% do total de pesquisados 

afirmam que o objetivo principal do seu trabalho é satisfazer continuamente as 

necessidades dos clientes . Entretanto, existe um ponto que deve ser considerado quando o 

objetivo é atender as exigências dos clientes. A experiência mostra que os números 

indicam uma situação enquanto conversas informais indicam outra, isto quer dizer que 
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muitas vezes foram manifestados descontentamentos nos prazos de atendimento 

estabelecidos pela TI. O resultado mostra que os executores conhecem as exigências dos 

clientes, mas ainda existe um gap entre os processos estabelecidos, sua medição e as reais 

expectativas dos clientes. Uma proposta para estudos futuros pode ser considerada para a 

comparação entre as expectativas dos clientes e os indicadores levantados. 

76) Organização - Cultura - Foco no Cliente - P4 

Célula: Funcionários buscam colaboração com parceiros comerciais para satisfazer 

necessidades de clientes finais. 

Figura 49. Gráfico de distribuição de respostas célula 76 
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Análise: As características expostas por Hammer (2007), para o peso 4 do framework, 

estão centralizadas na análise da organização em relação a seu envolvimento com clientes 

e fornecedores. O fato é que para a TI , enquanto os trabalhos internos não estiverem 

organizados de forma adequada, existe grande probabilidade das parcerias externas serem 

mal sucedidas. 

O CMM já enfatiza a importância dos parceiros, tanto é que disponibiliza uma disciplina 

para o gerenciamento dos subcontratados, onde são destacados: a seleção dos 

subcontratados, o estabelecimento de compromissos e o acompanhamento e revisão dos 

resultados. Os principais objetivos para estabelecer estas parcerias compreendem: 

geração de maior produtividade, aumento da capacidade de atendimento e maior 

agilidade 110 ciclo de desenvolvimento de sistemas de informação. Porém, mesmo com 
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estas vantagens ainda é preciso atenção para a prática. Caso a organização não esteja bem 

estrutura são comuns: a dependência de um fornecedor , problemas de segurança da 

informação, problemas de padronização na documentação, diferenças nos rendimentos, 

etc. 

Na CASO, 89% dos pesquisados afirmam trabalhar em colaboração com seus parceiros 

para atender as expectativas do cliente, o que é justificado pela padronização adotada pela 

organização em gerir as fábricas de software. 

77) Organização - Cultura -Responsabilidade - P1 

Célula: Responsabilidade por resultados é de gerentes. 

Figura 50. Gráfico de distribuição de respostas célula 77 
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Análise: A responsabilidade pelos resultados dos processos está dividida entre gerentes, 

executores e gestores dos processos, cada papel tem sua responsabilidade o que significa 

que a construção da cultura organizacional voltada a processos só acontece quando todos 

compreendem sua importância, existe neste caso uma dependência parcial daqueles de 

compõem a área ou organização. 

° resultado da pesquisa mostra que 65% do total dos pesquisados concordam totalmente 

e concordam na afirmação de que os gerentes são os responsáveis pelos resultados dos 

processos. A afirmação mostra um ponto de atenção a ser considerado, a maior parte dos 

entrevistados acredita que os resultados são de responsabilidade de seu gerente imediato, 
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ou seja, aquele que representa uma área funcional na organização, característica 

predominante em organizações voltadas a funções e não processos. 

78) Organização - Cultura -Responsabilidade - P2 

Célula: Pessoal de linha de frente começa a assumir responsabilidade por resultados. 

Figura 51. Gráfico de distribuição de respostas célula 78 
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Análise: Os executores passam a ter maior comprometimento sobre os resultados dos 

processos a medida que ganham maior envolvimento, neste caso o papel do gestor de 

processo é fundamental. 

O resultado da pesquisa apresenta 56% do total de entrevistados afirmando que o gestor 

tem responsabilidade sobre o processo. De fato , o gestor deve criar o ambiente necessário 

e motivar as pessoas para que estas desempenhem suas atividades voltadas a processos, 

ele responde pelos resultados e cria mecanismos para sua melhoria, mas a 

responsabilidade deve ser internalizada por cada colaborador. 

Os gestores são considerados os viabi lizadores do processo, desde que recebam 

autonomia para tal tarefa. Resultados de indicadores também são considerados 

importantes para a viabilização do item, desde que os números estejam representando a 

realidade. 
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79) Organização - Cultura -Responsabilidade - P3 

Célula: Funcionários se sentem responsáveis por resultados da empresa. 

Figura 52. Gráfico de distribuição de respostas célula 79 
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Análise: Considerando a atual "visão por processos" da TI , pode-se classificar as pessoas 

em três grupos: gerentes, gestores de processos e executores. 

Com base nestas informações, procurou-se através da questão mostrar a percepção das 

pessoas em relação a visão estruturada da organização. O resultado da pesquisa 

apresentou o total de 58% dos respondentes acreditando que a responsabilidade pelos 

resultados da área está atribuída ao seu responsável. De fato , quando uma organização 

não está totalmente voltada a processos, os gerentes ou representantes das áreas devem 

estar alinhados com os gestores dos processos e a alta administração, o que garante que 

os objetivos sejam seguidos conforme acordado. 

Os representantes das áreas têm também participação sobre os resultados, porém estes 

não são de sua responsabilidade. É um ponto de observação importante o fato dos 

executores responsabilizarem os representantes das áreas pelos resultados. 
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.80) Organização - Cultura -Responsabilidade - P4 

Célula: Funcionários consideram a missão atender aos clientes e atingir um desempenho 

cada vez melhor. 

Figura 53. Gráfico de distribuição de respostas célula 80 
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Análise: Os itens caracterizados pela responsabilidade mostram através dos resultados a 

percepção que os executores possuem sobre sua responsabilidade na execução dos 

processos. 

Pode-se considerar que o item avaliado está relacionado aos itens 73 e 76 desta pesquisa. 

Nestas características é analisada a percepção que os executores têm de seus clientes. 

Todos os itens relacionados à clientes apresentaram resultados positivos, comprovando a 

existência de características da visão interfuncional sob a percepção dos executores. Com 

base nestas informações, o resultado da pesquisa mostra que 85% do total de 

respondentes acreditam que a responsabilidade sobre os resultados dos processos está 

concentrada sob as mãos dos próprios executores. Em outras palavras, após a 

padronização e implantação dos processos, atingir o melhor desempenho de suas 

atividades sem perder o foco no cliente é tarefa de cada um que executa o processo. 

81) Organização - Cultura -Postura em relação à mudanças - PI 

Célula: Há crescente aceitação na empresa da necessidade de se empreenderem 

mudanças modestas. 
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Figura 54. Gráfico de distribuição de respostas célula 81 

I 
I 

20% 

As mudanças nos processos são im portantes desde que não 
impactem em meu trabalho - P1 

5% 6% 

45% 

I

' • Oscordo totalmente I 

D Oscordo I 
O Nem concordo nem discordo 

O Concordo 

• Concordo totalmente 

l __________________ ~) 
Análise: Os executores mostram através dos resultados da pesquisa que suas atividades 

dentro da TI estão relacionadas a processos e qualquer modificação gera impactos na 

forma de trabalho. 

Deve-se chamar a atenção para esta questão onde as opções de resposta foram 

propositalmente invertidas, o intuito era obrigar maior atenção no momento de respostas 

dos executores. 

Os números mostraram 64% dos pesquisados discordando totalmente e discordando da 

afirmação de que mudanças nos processos são importantes desde que não impactem no 

trabalho. O resultado de mais da metade do total de pesquisados mostra que as pessoas 

estão abertas a mudanças o que pode ser considerado um ponto positivo para a construção 

de uma cultura voltada a processos. 

82) Organização - Cultura - Postura em relação à mudanças - P2 

Célula: Funcionários estão preparados para consideráveis mudanças no modo como o 

trabalho é executado. 
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Figura 55. Gráfico de distribuição de respostas célula 82 
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Análise: No item anterior procurou-se avaliar a relação entre a importância das 

modificações nos processos e os impactos no trabalho. Neste item foram verificadas 

somente as desvantagens das modificações nos processos. O intuito foi analisar possíveis 

disparidades nas respostas . 

De fato , os resultados mostraram equivalência. Para o item cerca de 65% do total de 

pesquisados, discordam totalmente e discordam da afirmação de que mudanças nos 

processos atrapalham a execução das funções. Comprovando que compreendem a 

importância das modificações e suas funções de melhoria. Entretanto, a organização deve 

ficar atenta aos 35% que estão em posição neutra e concordam na afirmação. 

Dependendo da necessidade de mudança este percentual pode prejudicar e até mesmo 

impedir que mudanças ocorram. 

83) Organização - Cultura - Postura em relação à mudanças - P3 

Célula: Funcionários estão prontos para grande mudança multidimensional. 

Análise: A TI da CASO passou por grandes mudanças estruturais ao longo dos anos, em 

resumo, considerando o ano 2000 como marco, foram três as grandes mudanças, 

primeiramente o órgão foi separado das Telecomunicações, em seguida no ano de 2003 

foi implantado um novo modelo onde o objetivo era a atuação da TI com papéis mais 
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abrangentes e logo após, a estrutura criada para a implantação do sistema ERP foi 

integrada a estrutura da TI. 

Funcionários prontos ou não, foram três grandes reestruturações ao longo de sete anos, 

comprovando o que qualquer estudo ou literatura relata, as organizações devem estar 

preparas para as mudanças. O diferencial está no tempo despendido para colher os 

resultados esperados; se as pessoas estiverem preparadas, o tempo será menor, se não 

estiverem preparadas o tempo será maior, e segundo mostra a empresa estudada, os 

resultados podem não ser atingidos até a próxima reestruturação. 

Apesar da cultura ser construída ao longo do tempo, cada vez mais há necessidade de 

instituí-Ia voltada a processos a cada mudança. 

84) Organização - Cultura - Postura em relação à mudanças - P4 

Célula: Funcionários encaram mudança como inevitável e a acolhem como fenômeno 
regular. 

Figura 56. Gráfico de distribuição de respostas célula 84 
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Análise: Os resultados da pesquisa mostram que 98% dos executores acreditam 

positivamente nas mudanças de processos. O que pode ser explicado pelo fato da 

organização atravessar grandes reestruturações em CUlto espaço de tempo, o que mantém 

os funcionários em movimentos constantes de mudanças. Entretanto, existe uma 

observação para o item: poderia ser levantado o fato de que o assunto em questão são os 

processos de negócio e não a estrutura organizacional , porém sabemos que hoje a maioria 
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das organizações ainda não está organizada por processos. o que proporciona por menor 

que seja. impactos nos processos existentes. 

Outro ponto importante deve ser considerado no item: para o universo das organizações. 

o único tàto preciso é a mudança. que acontecerá independentes do seu nível e do tipo. 

Contudo o que muda é forma em que os profissionais as enfrentam. a partir do momento 

em que houver disposição para enfrentá-Ias. o tempo de retorno no cumprimento dos 

objetivos será menor. Este é um tàtor positivo a ser considerado na reflexão dos gestores 

da TI da CASO. 

85) Organização - Conhecimento - Pessoal- PI 

Célula: Pequeno grupo de indivíduos está altamente ciente do poder de processos. 

Análise: Pode-se associar o item analisado aos itens relacionados ao subconjunto 

pertencente a Processos -> Executores. onde é avaliado o conhecimento das pessoas em 

relação aos processos da organização e seu detalhamento. Nestes itens foi identificada a 

ciência dos profissionais em relação aos processos. porém um ponto importante de 

observação é que nesta avaliação não foram identificados o nível de abrangência deste 

conhecimento. 

Outro ponto a ser considerado no item é o tàto da TI ter estruturado internamente uma 

área responsável em gerir e integrar os processos (Escritório de Processos). Com esta 

estruturação foi demandado o preparo de um grupo de profissionais responsável 

inicialmente por algumas atribuições como elaborar a metodologia de modelagem de 

processos. conhecer profundamente a ferramenta escolhida para suportar os processos e 

planejar a preparação dos multiplicadores. 

Esta avaliação nos leva a concluir que não só existe um grupo de profissionais focados 

especificamente na gestão dos processos como pode ser considerado que a maioria dos 

executores tem ciência do poder dos processos. 
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86) Organização - Conhecimento - Pessoal- P2 

Célula: Grupo de especialistas é capacitado em reengcnharia c implementação de 

processos. gestão de projetos. comunicação e gestão de mudanças. 

Análise: Como mencionado em itens anteriores. existe estruturado na TI o órgão 

denominado Escritório de Processos. responsável em harmonizar e integrar os processos 

da TI. 

Com a elaboração da metodologia para modelagem de processos. profissionais foram 

nomeados por seus gerentes para serem capacitados no uso da ferramenta e no 

conhecimento da metodologia. 

A TI em 2005. estruturou formalmente o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Onde 

objetivo principal constitui disseminar as melhoras práticas da gestão de projetos por toda 

a TI. contribuindo para a melhora da taxa de sucessos dos processos e fornecendo maior 

visibilidade à gerência. 

Para o Escritório de Projetos foram definidos como principais atribuições: a definição de 

metodologia e o fornecimento de apoio e orientação. o gerenciamento da carteira de 

projetos da TI e o fornecimento de treinamento. 

Atualmente na TI para qualquer modificação nos processos. na estrutura do Escritório de 

Processos ou Projetos a responsabilidade em comunicar e preparar os indivíduos para 

mudanças esta centrada nos próprios gestores. ou seja. os grupos de especialistas devem 

ter a capacidade em gestão de projetos e processos respectivamente. bem como 

comunicação e gestão de mudanças. 
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87) Organização - Conhecimento - Pessoal- P3 

Célula: Grupo de especialistas é capacitado em gestão de mudanças em grande escala e 

transformação de empresas. 

Análise: Para o tema processos atualmente na TI não existe uma estrutura formalizada a 

gestão de mudança. Hoje os gestores são os responsáveis e comunicar e gerir qualquer 

modificação nos processos. 

A impol1ância da gestão de mudança é entendida pelos indivíduos através de seu 

alinhamento direto a aprendizagem organizacional e ao conhecimento. Alguns autores 

relacionam os conceitos da gestão de mudança às mudanças de paradigma. o que enfatiza 

a importância das pessoas em qualquer processo. Somente através do preparo das pessoas 

é possível realizar mudanças em tempo ágil. 

88) Organização - Conhecimento - Pessoal- P4 

Célula: Empresa conta com número considerável de gente capacitada em reengenharia e 

implementação de processos. gestão de projetos. gestão de programas e gestão de 

mudanças. Há, ainda. processo formal para desenvolver e segurar esses quadros. 

Análise: Os trabalhos iniciados pelo Escritório de Processos realizaram ao longo de 2007 

diversos treinamentos. o que capacitou até o momento cerca de 295 profissionais na 

metodologia de modelagem de processos. 

Considerando o Escritório de Projetos. também ao longo de 2007 foram realizados 

diversos treinamentos na metodologia de gerenciamento de projetos o que capacitou até o 

momento cerca de 150 profissionais. 

Hoje na TI a definição e implementação dos processos. a definição das diretrizes de 

gerenciamento e a responsabilidade da gestão de mudanças esta concentrada em um 

grupo de indivíduos especializados. Pelo tamanho da organização existem pontos focais 

nas pontas que respondem diretamente aos responsáveis locados na área de gestão. Porém 

a diferença é que a gestão deve ser concentrada em um pequeno grupo. enquanto que os 
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executores devem ter o conhecimento da metodologia de gerenciamento de projetos e dos 

detalhes dos processos que executam e devem ser motivados a contribuir com sugestões 

para melhoria. porém não participam diretamente da gestão. 

o nível 4 de maturidade é conseqüência da soma dos atributos de níveis inferiores. o que 

significa que a organização só atinge totalmente o nível 4 caso os níveis 1. 2 e 3 

estiverem cumpridos. Com base neste fato. pode-se considerar que a TI esta caminhando 

para atingir este objetivo. 

89) Organização - Conhecimento - Metodologia - PI 

Célula: Empresa adota uma ou mais metodologias para solucionar problemas de 

execução e promover avanços incrementais em processos. 

Análise: Como na TI os processos foram elaborados e mantidos através dos conceitos 

propostos pela melhoria contínua. o estudo dos itens relacionados a metodologia não 

analisará tais itens a partir dos conceitos propostos pela reengenharia. 

Conforme mencionado nas análises anteriores. existe publicado nos padrões da 

organização um documento contendo a metodologia para modelagem de processos. Este 

documento tem como principais objetivos: reforçar a visão sistêmica através da 

integração dos processos. padronizar os projetos de modelagem de processos. incentivar 

o uso de melhores práticas. inserir no modelo de gestão a visão por processos e abordar a 

documentação e a avaliação da eficácia dos processos. assim como a identificação e 

implementação de melhorias. 

É importante ressaltar que as iniciativas antecedentes a implantação da metodologia. 

como a implantação da ISO e do COBIT. ainda sào fundamentais na resolução de 

problemas e no avanço incrementaI dos processos. 
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90) Organização - Conhecimento - Metodologia - P2 

Célula: Equipes de reengenharia de processos têm acesso a metodologia básica de 

reengenharia de processos. 

Análise: Conforme apresentado na análise do item 17 deste estudo. a maioria dos 

executores afirma conhecer a metodologia proposta pelo Escritório de Processos. A 

documentação está disponível na intranet da organização com acesso restrito as pessoas 

lotadas na TI. 

° documento apresenta orientações tais como: a importância da visão por processos. a 

capacitação dos recursos humanos. o que se espera de uma modelagem de processos. o 

mapeamento da situação atuaL a importância dos gestores. indicadores de desempenho. o 

impacto dos sistemas de informação que suportam os processos. o relacionamento da 

estrutura organ izacional com os processos. refinamento e proposta futura e 

implementação de melhoria. 

Porém a existência de uma metodologia não é suficiente para o levantamento dos 

processos. pois como mostra a prática. os processos podem ser mapeados de diversas 

formas para diferentes fins. e mesmo existindo uma metodologia há necessidade de 

formação de uma equipe de apoio bem preparada. Qualquer projeto que envolva 

modelagem dos processos ou melhorias requer acompanhamento contínuo. so assIm 

existirá garantia de que o produto final esteja conforme o esperado. 

91) Organização - Conhecimento - Metodologia - P3 

Célula: Empresa criou e padronizou processo formal de reengenharia de processos e o 

integrou a processo padrão de aprimoramento de processos. 

Análise: De acordo com a documentação definida pela TI da CASO, a metodologia para 

modelagem de processos contempla a padronização para redesenho e aprimoramento dos 

processos. 
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92) Organização - Conhecimento - Metodologia - P4 

Célula: Gestão e reengenharia de processos viraram competências básicas e foram 

integradas a sistema formal que inclui monitoramento do ambiente. planejamento de 

mudanças. implementação e inovação centrada em processos. 

Análise: Como mencionado anteriormente. a estrutura da organização pesa diretamente 

sobre os processos da TI. o que é explicado pelo fato da organização não estar voltada a 

processos. Qualquer mudança ou inovação que não seja proveniente da TI deixa de ser 

tratada centrada em processos e ganha enfoque estrutural. 

93) Organização - Governança - Modelo dos Processos - PI 

Célula: Empresa identificou certos processos de negócios. 

Análise: Segundo Weill e Ross (2006) a governança de TI reflete os princípios maIs 

amplos da governança corporativa e tem objetivo de concretizar as metas de desempenho 

da organização. 

Para estabelecer como a TI da suporte aos processos. primeiro é necessário identificá-los. 

A padronização dos processos proporciona previsibilidade e eficiência. a partir da 

identificação dos processos é possível elaborar a estrutura básica de governança. 

As diretrizes da ISO e do COBIT auxiliaram a identificação e manutenção dos processos 

da TI (Vide cadeia de valor apresentada no item 2 deste estudo). Entretanto. a proposta é 

disseminar com a ajuda da área. a identificação e detalhamento dos processos dos 

segmentos de negócio da organização. Estes estão identificados. porém a maioria deles 

não está detalhado e centralizado em um mesmo ambiente. 

É natural a necessidade de governança após a organização ter identificado. divulgado e 

melhorados seus processos de negócio. A governança vem contribuir com diretrizes e 

recursos para facilitar a colaboração e comunicação quando as iniciativas de processos 

são comprometidas. 
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A identificação e detalhamento dos processos permite que os executores e gestores 

adquiram maior conhecimento do trabalho que executam. Com o maior conhecimento é 

adquirido a capacidade para identificar as fàlhas entre os processos. característica 

associada a visão cross~fimcional. As dificuldades aparecem na tentativa de resolver os 

conflitos interfuncionais através de experiências de silo. A governança surge com o 

objetivo de apoiar e resolver tais conflitos. 

94) Organização - Governança - Modelo dos Processos - P2 

Célula: Empresa criou modelo completo de processos organizacionais e alta equIpe 

executiva já assinou embaixo. 

Análise: Após a promulgação da lei SOX em 2002. todas as organizações com ações na 

Bolsa de Nova Y ork vem real izando trabalhos para assegurar que seus principais 

processos de negócios estejam aderentes aos requisitos de governança corporativa. 

As exigências da lei trouxeram impactos diretos na área de TI da organização. já que as 

informações dos principais processos de negócio são viabilizados pelas tecnologias que 

coletam. armazenam e disseminam tais informações. 

Para auditoria de sistemas de informação a lei SOX indica o COBIT. que é orientado ao 

negócio e fornece informações para gerenciar os processos a partir dos objetivos 

estratégicos. 

Nas práticas recomendadas pelo COBIT estão inseridos os processos de desenvolvimento 

de TI. o que pede como premissa a identificação e mapeamento de tais processos. 

95) Organização - Governança - Modelo dos Processos - P3 

Célula: Modelo de processos da empresa foi disseminado por toda a organização. é 

usado para definir prioridades em projetos e é vinculado a tecnologia e arquitetura de 

dados comuns a toda a empresa. 



159 

Análise: O item 13 deste estudo comprova a disseminação dos processos por toda a 

organização. Nos resultados. a maioria dos executores afirma tal conhecimento. 

Atualmente a priorização das demandas dos clientes obedece a critérios definidos por 

cada uma das áreas o que envolve: criticidade. relacionamento com os imperativos 

estratégicos da organização e associação aos processos de negócio. 

Os projetos internos da TI estão caracterizados em prover suporte e infra-estrutura para o 

crescimento da organização previsto no planejamento estratégico. Dentre os projetos. a 

TI planeja a médio/longo prazo desenvolver uma arquitetura que possibilite o 

rastreamento entre processos. apl icações e dados. Para isso. grupos de trabalhos foram 

criados para desenvolver trabalhos com processos, aplicações e dados: um processo de 

governança esta sendo desenvolvido. áreas pilotos foram escolhidas. uma ferramenta para 

repositório corporativo já foi adquirida e projetos estão sendo elaborados para expandir a 

forma de trabalho para as demais áreas. A tarefà não é simples. pois envolvem processos 

já definidos. sistemas já em produção e métodos de trabalho internalizados pelas pessoas. 

Entretanto. mesmo com a identificação desta necessidade e com as iniciativas já em 

andamento. atualmente a maioria das demandas de TI não passam por priorização. tudo o 

que é solicitado é feito e como os recursos são finitos. as consequências atuais são 

projetos fora de prazo. custos altos e clientes insatisfeitos. 

96) Organização - Governança - Modelo dos Processos - P4 

Célula: Modelo de processos da empresa foi ampliado para a conexão com o de clientes 

e fornecedores. Empresa também usa modelo em desenvolvimento de estratégias. 

Análise: Atualmente a TI deve ser considerada como parte integrante da estratégia 

corporativa da organização. compõem um dos ativos responsáveis em concretizar as 

estratégias e gerar valor ao negócio. 
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A Governança de TI tem como principal característica a orientação para uma abordagem 

de processos, a utilização de mecanismos de controle e o direcionamento para a análise 

das medições. Os processos são os integrantes principais da governança. porém para TI. 

não podem ser considerados isoladamente. pois ela se vincula a outras áreas-chave da 

empresa. como ativos financeiros, humanos. propriedade intelectual. etc (Ross el a/" 

2008). 

Para a CASO. existe o desdobramento dos objetivos de negócio para os imperativos 

estratégicos da TI. porém nem sempre o desdobramento desta estratégia é clara o 

suficiente para determinar a ação. e o que percebemos atualmente é que a TI esta sempre 

reagindo à estratégia mais recente. o que significa que o tempo para atender as mudanças 

ainda é longo. 

97) Organização - Governança - Imputabilidade - P1 

Célula: Gerentes de áreas específicas são responsáveis por desempenho e gerentes de 

projetos por iniciativas de aprimoramento. 

Análise: Na TI. quando decisões de processos são tomadas em reuniões de gerência. 

apesar do envolvimento dos gestores. cabe aos gerentes das áreas específicas 

responderem sobre o cumprimento de tais decisões. Neste caso, pode-se notar o peso da 

empresa não organizada por processos sobre a estrutura da TI. 

Para exemplificar o item. pode-se citar o caso da implantação do sistema de 

gerenciamento de necessidades. Atualmente quando o gerente executivo solicita o 

levantamento do percentual de utilização do sistema, a análise é realizada a partir de cada 

gerência da TI. Cabe ao gerente da área justificar, quando for o caso. a não utilização do 

sistema. 

Outro tàto que exemplitica o item analisado envolve as iniciativas da TI na aderência a 

SOX e a implantação do ITIL. Os profissionais nomeados representantes dos projetos 
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têm como responsabilidade harmonizar os interesses do projeto com os interesses do 

restante da TI. 

98) Organização - Governança - Imputabilidade - P2 

Célula: Responsáveis por processo respondem por processo sob seu comando. enquanto 

comitê supervisor é responsável por progresso geral da empresa com processos. 

Análise: Dentro da TI pode-se realizar uma analogia entre o Escritório de Processos e o 

comitê supervisor proposto por Michael Hammer. Entretanto. a implantação do Escritório 

de Processos ainda é recente na área. o que ainda proporciona aos gestores a total 

responsabilidade pelas atividades de seus processos e sua integração. 

Existe a concordância pelos gerentes no estabelecimento do Escritório de Processos como 

um órgão maior responsável pelo progresso geral dos processos. porém cabe ao gerente 

executivo ser capaz de estabelecer limites sobre as responsabilidades entre os gestores e o 

Escritório. 

99) Organização - Governança - Imputabilidade - P3 

Célula: Responsáveis por processo partilham da responsabilidade por desempenho da 

empresa. 

Análise: Para a análise do item será trocado o termo desempenho da empresa para 

desempenho da área. 

Para a TI da CASO. os responsáveis pelos processos. conforme mencionado 

anteriormente. se reúnem semanalmente para discutir assuntos relacionados com a área. 

alguns referentes a tomadas de decisão e outros a tópicos relacionados aos processos. 

Porém o que se observa atualmente é que nem todos os acontecimentos relacionados aos 

processos são abordados. O tàto pode estar relacionado a interesses políticos que por sua 

vez estão ligados a estrutura hierarquizada da organização. 
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100) Organização - Governança -Imputabilidade - P4 

Célula: Conselho de processos atua como instância mais elevada da gestão; executores 

partilham da responsabilidade por desempenho da empresa; e empresa estabeleceu 

comitês supervisores com clientes e fornecedores para promover mudanças de processos 

interempresa. 

Análise: Apesar da existência do Escritório de Processos. atualmente a responsabilidade 

pelos processos está concentrada sob o poder dos gestores. A estrutura da empresa requer 

maior maturidade para organizar as atividades voltadas a gestão de processos. 

Muitas vezes podem-se observar gerências específicas abrindo frentes que deveriam ser 

comandadas pelo comitê. 

101) Organização - Governança -Integração - Pl 

Célula: Um ou mais grupos defendem e apóiam técnicas de aprimoramento de processos 

possivelmente distintas. 

Análise: O termo aprimoramento de processos pode ser tratado de diversas formas. 

Conforme identificado no referencial teórico. para Rummler e Brache (1994). a técnica 

de aprimoramento de processos pode ser resumida em três grandes níveis: nível da 

organização. nível dos processos e nível do executor. Já para Harrington (1993) o 

aprimoramento de processos pode ser resumido em cinco etapas: Organização para o 

aperfeiçoamento. entendimento do processo. aperfeiçoamento. medição e controle e 

aperfeiçoamento contínuo. Para que uma organização ou área consiga atingir os objetivos 

traçados é importante a padronização dos conceitos. 

Considerando o aprimoramento de processos de tecnologia da informação. existem 

diversas técnicas disponíveis na literatura. Para a TI da CASO foram adotadas as práticas 

do CMM e da ISO. 

Não existem sobreposições entre o CMM e a ISO, no caso da área estudada. a ISO foi 

escolhida como exigência de certificação e. conforme já mencionado. apresenta métodos 
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de melhoria do processo com base no PDCA (Plun. Do. Check e Act). O "Do" 

corresponde a engenharia de software em si, e como a norma apresenta os requisitos, mas 

não aborda as atividades, o CMM foi estabelecido como referência técnica. 

Com base nestas informações, pode-se afirmar que há um consenso técnico. As técnicas 

utilizadas até então não determinam exatamente como os processos devem ser 

desenhados, e sim determinam quais características não devem deixar de existir. mesmo 

porque cada organização ou área está estruturada de forma diferente, o que permite que 

estes consensos técnicos sejam adaptados a realidade da área. 

102) Organização - Governança - Integração - P2 

Célula: Entidade informal de coordenação se encarrega da gestão de programas, 

enquanto comitê supervisor aloca recursos para projetos de reengenharia de processos. 

Análise: Conforme mencionado por Richardson (2006) a criação do centro de excelência 

em gestão de processos consiste no conjunto de participantes responsáveis em garantir o 

funcionamento das regras de governança. Uma vez estabelecidas estas regras, o Centro de 

Excelência ou Escritório de Processos tem o papel de institucionalizá-Ias e automatizá

las. 

Com a definição dos processos e seus gestores, a TI garantiu melhor entendimento e 

elevou sua maturidade no tema gestão de processos. 

Até meados de 2006, os desafios associados aos assuntos interprocessos eram resolvidos 

em reuniões de integração que se realizavam por iniciativas do próprio gestor. No ano de 

2007 surgiu o papel do Escritório de Processos que foi criado para estabelecer padrões, 

priorizar projetos envolvendo gestão de processos, definir papéis e responsabilidades e 

garantir que as regras estabelecidas pela governança sejam seguidas. A experiência da TI 

mostra que implantar um escritório de processos e garantir a execução de todas as suas 

responsabilidades numa área do p0\1e da organização CASO corresponde a esforços de 

médio e longo prazo. Hoje os padrões de processos já estão estabelecidos, já existe uma 
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ferramenta que suporte os prInclpats processos da área e através da análise dos fàtos 

pode-se concluir que a maioria está mapeado. 

As dificuldades atuais do Escritório de Processos estão associadas às políticas 

interdepartamentais. disputas de poder e algumas fàlhas de comunicação. O que até então 

era discutido pelos próprios gestores. passa a ser discutido pelo Escritório de Processos. 

que ganha a responsabilidade em harmonizar conflitos. isto significa que de certa forma 

há mudanças no poder. Enquanto não forem definidos, discutidos e cumpridos por todos 

as regras de governança e os papéis e responsabilidades. o nível de maturidade 

permanecerá estável. sem maiores evoluções. 

103) Organização - Governança - Integração - P3 

Célula: Central formal de gestão de programas. chefiada por um diretor de processos. 

coordena e integra todos os projetos de processos. enquanto um conselho de processos 

cuida de questões de integração interprocessos. Empresa administra e aplica todas as 

técnicas e ferramentas de aprimoramento de processos de maneira integrada. 

Análise: O Escritório de Processos iniciou suas atividades e percebe a complexidade em 

harmonizar diferentes processos geridos por diferentes gestores. o que evidencia contlitos 

culturais e disputas de poder. 

As matores dificuldades encontradas atualmente estão nas atividades interprocessos e 

cross~fúnci()nlal. As atividades que são caracterizadas como interprocessos e realizadas 

pela mesma área são tratadas com maior fàcilidade. inclusive aquelas que envolvem 

mudanças. enquanto que as interprocessos e cross~fúncion(J1 recebem um maior grau de 

complexidade. já que os papéis. responsabilidades e atividades se confundem. A 

explicação se dá pelas saídas de processos que correspondem entradas em outros ao 

mesmo tempo em que há interconexão entre gerências. 

Quando uma necessidade surge do cliente. a área Receptora tem a responsabilidade em 

levantar o escopo do problema. neste caso cabe ao responsável assumir o papel de 
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gerente de projeto. entretanto ao mesmo tempo. este responsável não pode sozinho 

estimar o tempo e custo da demanda. já que o responsável pelo desenvolvimento esta 

lotado na Área de Atendimento. ou seja. existe um documento que necessita ser 

preenchido "a duas mãos". uma parte pelo responsável na Área Receptora e outra para 

pelo responsável na Área de Atendimento. neste exemplo é evidente o ponto de conflito: 

Um documento que é saída de um processo. onde uma área é responsável e entrada em 

outro processo onde outra área é responsável. Muitas vezes. nestes casos o ônus cai sobre 

as ferramentas adotadas. 

104) Organização - Governança - Integração - P4 

Célula: Responsáveis por processos trabalham com colegas do mesmo nível em clientes 

e fornecedores para promover integração de processos interempresa. 

Análise: É necessário que o Escritório de Processos estabeleça e implemente todas as 

diretrizes de governança. principalmente integrando os gestores. fazendo com que estes 

consigam executar suas atividades focando o mesmo objetivo. 
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5.2 Interpretação dos Resultados 

5.2.1 A Maturidade da TI Segundo o Framework 

Um dos objetivos secundários do estudo consistiu em identificar o nível de maturidade 

em gestão de processos da organização seguindo o framework proposto. 

Segundo o modelo apresentado, vale lembrar que o resultado da avaliação consiste na 

análise e resultado dos itens seguindo os estados: Atende (verde), Atende parcialmente 

(amarelo) e Não atende (vermelho). Para cada item foi identificado uma cor de referência 

seguindo: Atende como verde, Atende parcialmente como amarelo e Não atende como 

vermelho. 

A seguir são apresentados os resultados consolidados por nível de maturidade. 

Figura 57. Resultado Consolidado dos Processos 

Resultado Consolidado dos Processos 
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Do total de 52 itens referentes aos processos, 25 são considerados atendidos contra 27 

somando o total de itens atendidos parcialmente e não atendidos. Para os processos, os 

resultados apontam o nível de maturidade variando entre grau I e 2, sendo que para 

atingir o nível 2 ainda são necessários ajustes em 7 itens já conhecidos porém não 

atendidos totalmente. 
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Figura 58. Resultado Consolidado da Organização 

Resultado consolidado da organização 
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Do total de 52 itens referentes a organização, 27 são considerados atendidos contra 25 

somando o total de itens atendidos parcialmente e não atendidos. Os resultados apontam 

que para atingir totalmente o nível 2 de maturidade os tópicos relacionados a organização 

requerem cuidados especiais de 8 itens, sendo 2 críticos. 

Para embasamento da análise dos resultados, são apresentadas abaixo duas tabelas 

contemplando o resultado detalhado da análise dos itens. 
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Tabela 5. Resu ltado da maturidade dos processos 
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Tabela 6. Resu ltado da maturidade da organização 
OAGANIZAÇAo PI P 2 P3 P4 
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5.2.1.1 Processos 

Visualizando a tabela por nível de maturidade. os resultados apresentam pontos de 

atenção em praticamente todos os tópicos abordados para processos. entretanto pode-se 

observar que as maiores dificuldades estão centralizadas nos tópicos de Infra-estrutura. 

caracterizado pelo subtópico Sistema de Recursos Humanos e Indicadores. caracterizado 

pelos subtópicos Definição e Uso. 

Conforme mostra a análise. os processos para CASO não orientam os mecanismos de 

premiação e reconhecimento. estes estão sob a responsabilidade da gestão corporativa da 

organização. 

Os indicadores estão diretamente relacionados aos processos. porém os resultados 

mostram a partir da percepção dos executores. que ainda há pontos a serem trabalhados e 

melhorados. O alto índice de neutralidade nas respostas mostra uma deficiência no 

conhecimento dos indicadores dos processos. Vale ressaltar a impol1ância de atribuir o 

resultado dos indicadores aos processos e não as gerências. para isso a interpretação do 

fi·ame1l'Ork segundo o ambiente da TI da CASO é relacionar um sistema de recompensas 

direcionando ou inicialmente referenciando os processos. 

Nem todos os processos mapeados da TI possuem seus indicadores centralizados em um 

mesmo ambiente. há um forte acompanhamento dos resultados somente para os processos 

certificados. Processos ganham força e evidência quando disponibilizam seus resultados. 

Outro ponto importante está relacionado aos custos. ou seja. não são representados nos 

resultados dos indicadores. 

Apesar dos resultados apresentarem necessidades de cuidados especiais a infra-estrutura e 

indicadores. o tópico relacionado as atividades dos responsáveis também se encontra em 

destaque na análise. Segundo a pesquisa a percepção dos executores quanto as atividades 

dos gestores está concentrada em opinião neutra. mostrando falha na comunicação por 

parte dos gestores ou receio de comprometimento por parte dos executores. 
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A avaliação revelou ainda deficiências no processo de gestão de mudanças. comprovando 

que ainda existem algumas importantes características a serem melhoradas nos processos 

existentes. Só a partir destas principais melhorias. a área poderá atingir o nível 2 de 

maturidade. 

5.2.1.2 Organização 

Ojj-amc1l'ork enfatiza que capacitadores organizacionais mais fortes permitem processos 

com desempenho melhor. em outras palavras. a empresa que atinge o nível I de 

maturidade para as capacidades organizacionais. está pronta para alcançar o nível I de 

maturidade para processos. 

Com base nestas informações. pode-se observar a partir dos resultados apresentados nas 

tabelas. as equivalências relativas aos pontos a serem melhorados. tanto para o nível de 

maturidade de processos quanto para o nível de maturidade da organização. 

Para completar o nível I de maturidade a organização deve concentrar esforços na 

Cultura. o que significa melhorar a comunicação com o cliente e disseminar e 

acompanhar responsabilidades por resultados. Na percepção dos executores. segundo a 

pesquisa. ainda existe fàlha de comunicação: cliente e executor e alta gerência e executor. 

A avaliação de maturidade da CASO mostra que segundo a percepção dos próprios 

executores e opinião dos gestores. os executores estão bem preparados e cientes dos 

processos da área. Entretanto. para atingir o nível 2 de maturidade são necessários 

esforços na Liderança. Cultura e Governança. Tanto em processos quanto nos 

capacitadores organizacionais. o estudo revela que os pontos de deficiência estão 

centralizados nas características da alta administração. em outras palavras. mostra a 

importância na definição e acompanhamento das diretrizes relacionadas aos processos. 

principalmente aquelas caracterizadas pela responsabilidade. 
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As iniciativas real izadas pela TI desde 200 I , como o estabelecimento de processos 

inicialmente para o desenvolvimento de software e posteriormente para a gestão das 

demandas e arquiteturas, comprovam a tese de que trabalhar com processos não é fácil. 

Fica evidenciado que a jornada percorrida até então foi necessária para qualificar a área 

segundo os itens dos níveis de maturidade do framework. Em outras palavras, fica 

evidenciado que outras técnicas são necessárias para agregar valor a aplicação do 

modelo, isto quer dizer que sem este apoio as pessoas continuarão "patinando" com seus 

processos, entendendo que têm que mudar, sabendo o que devem mudar, porém 

continuarão não sabendo nem o grau nem quando mudar. 

A TI está caminhando para elevar seu nível de maturidade, entretanto é importante 

manter e apnmorar as conquistas alcançadas até aqui . Processos institucionalizados 

requerem melhoria contínua, área com peso em maturidade requer equidade no 

tratamento de processos. Dentro da TI todos estes processos se interagem e para isso 

merecem atenção e acompanhamento contínuo, o suporte da gerência executiva é 

fundamental para o alcance da excelência. 

Abaixo é apresentado em resumo os principais itens ainda a serem trabalhados na TI: 

Figura 59. Resumo do Resultado de Maturidade da TI 
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6 Conclusão 

o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar - por melO de pesqUIsa 

exploratória baseada em estudo de caso - a aplicabilidade do modelo de maturidade 

proposto por Michael Hammer na área de TI de uma organização brasileira. 

Como objetivos secundários foram explorados os seguintes itens: 

• Investigar os conceitos da gestão de processos 

• Identificar os principais modelos de maturidade para processos 

• Levantar o nível de maturidade da TI da organização segundo o ji'(//llc>mrk 

proposto 

• Investigar os pontos de melhoria noji'amcwork proposto 

o foco principal da pesquisa encontra-se relacionado logo abaixo. 

6.1 A Aplicabilidade do Framework 

o modelo pode ser aplicado por toda organização independente do setor atuante, razão 

que contribuiu como uma das justificativas de sua aplicabilidade na TI da CASO. 

Através do estudo foi possível comprovar a adaptabilidade do modelo para a área de TI. 

porém com alguns pontos imp0l1antes de observação. É importante ressaltar que o 

modelo traz algumas vantagens e desvantagens quando aplicado a uma área ou 

organização voltada a tecnologia da informação. 

Através da análise do estudo de caso, pode-se concluir a fácil aplicabilidade do modelo 

conforme enfatizado por Hammer, entretanto vale ressaltar os cuidados que uma área ou 

organização deve observar na avaliação de maturidade de seus processos. Deve-se ter 

muito claro os objetivos de uma avaliação de maturidade, visto que seus resultados são 

importantes para agregar valor e não apenas representar números para serem vistos, 

porém distantes da realidade. 
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A seguir é apresentada uma tabela contendo um resumo das pnnClpals vantagens e 

desvantagens encontradas na aplicação do modelo: 

Tabela 7. Principais vantagens e desvantagens na aplicação do modelo 

Vantagens Desvantagens 

Estrutura de fácil aplicabilidade Conteúdo complexo 
Enfatiza comunicação, gestão da mudança Requer a contribuição de outros modelos 
e cultura mais técnicos 
Pode ser adaptado por uma área específica A falta de . " pode expenenCla gerar 
de TI resultados que não representam a realidade 

A rigorosidade seguida pelos responsáveis 
na condução do modelo gera resultado de 
maturidade variável 

Vantagens 

Estrutura de fácil aplicabilidade - Duas tabelas compõem o frameH'ork com 52 células 

cada uma. A aplicação do modelo se resume em interpretar o conteúdo das células e 

validá-las no ambiente da organização. Após a interpretação de cada célula em relação a 

organização, cada uma recebe um valor: se está atendendo totalmente, se está atendendo 

em partes ou se não está atendendo. 

Enfatiza comunicação, gestão da mudança e cultura - Modelos técnicos não 

enfatizam a importância dos temas. 

Como ponto forte a aplicação do estudo de caso identificou características importantes no 

estudo do modelo. Na maioria das vezes os modelos técnicos negligenciam enfoques de 

comunicação, gestão de mudanças e cultura, o que é enfatizado pelo modelo estudado. 

Pode ser adaptado por uma área específica - Seu conteúdo genérico pennitc a 

adaptação a qualquer área ou organização. O embasamento de uma avaliação somente em 

modelos técnicos pode proporcionar a perda de características importantes da 

implantação de processos, como cultura, liderança, gestão da mudança, etc. 
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Desvantagens 

Conteúdo complexo - Tendo em vista que o conteúdo descrito em cada célula é 

aplicável em qualquer organização, a aplicação requer habilidade do condutor para 

interpretação do conteúdo conforme universo da área ou organização. 

Requer a contribuição de modelos mais técnicos - Embora Hammer mencione que a 

aplicação do jrall/eH-ork pode ser utilizada em conjunto a modelos mais técnicos, a 

pesquisa mostra que os modelos técnicos utilizados na organização foram essenciais em 

sua aplicabilidade. 

Mesmo para uma área ou organização de TI que não tenha iniciado nenhum trabalho 

relacionado a processo, é importante antes da aplicação do modelo conhecer um dos 

modelos técnicos existentes. Este conhecimento ajudará na interpretação dos itens e após 

o resultado da maturidade, ajudará no passo-a-passo para transformar itens parcialmente 

atendidos e não atendidos em itens atendidos. 

A falta de experiência pode gerar resultados que não representam a realidade -

Embora Hammer afIrme que a aplicação do fi'ameH'ork não se prende a análise de 

consultores especializados, a pesquisa mostra que quanto maior a experiência dos 

técnicos melhores serão as análises e seus resultados. 

A rigorosidade seguida pelos responsáveis na condução do modelo pode gerar 

resultado de maturidade variável - Da mesma forma que a experiência é impOltante 

para a aplicação do modelo, saber equilibrar o rigor aplicado a cada item também é. Esta 

característica enfatiza a importância de se conhecer os objetivos estratégicos da 

organização. O rigor poderá ser aplicado de acordo com as metas estabelecidas pela 

empresa. Em outras palavras, pode-se aplicar um desdobramento rigoroso do item. o que 

impacta sua maneira de entendimento, deste ponto de vista tem-se um valor que se 

aplicado de outra forma pode gerar resultado diferente. 

6.2 Pontos de Melhoria Levantados no Framework 

A pattir do momento em que a organização j á possui em seu histórico algum tipo de 

atividade relacionada a processos. levanta a percepção de que alguns itens de análise são 

superfIciais ou subjetivos, o que pode gerar difIculdade na condução desta análise ou até 
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mesmo uma distorção na avaliação. Pode-se citar como exemplo o item 20: '"Executores 

dominam a gestão e a implementação de mudanças". O item levanta dúvidas sobre seu 

significado. ou seja. considerando a abrangência do tema. o que realmente é necessário 

ser avaliado para considerar que os executores de uma área ou organização dominam a 

gestão e a implementação de mudanças? Tal fato dificulta a avaliação de organizações 

ou áreas que estão iniciando a reformulação ou formulação de seus processos e denuba a 

afim1ação de que indivíduos sem experiência com processos pode interpretar as tabelas 

do modelo. 

Outro ponto de atenção levantado leva em consideração a aplicabilidade da avaliação da 

maturidade através de métodos quantitativos. É possível mensurar a transformação de 

processos. no entanto o autor não evidencia o seu grau de complexidade. 

Para viabilizar a contagem o ji"alllcH'ork deve receber um desbobramento que proporcione 

meios de quantificar seus itens. O processo se toma mais árduo quando determinados 

itens que agrupam assuntos. Pode-se utilizar como exemplo o item 14 que evidencia: 

"Executores são capazes de descrever o fluxo geral do processo~ como seu trabalho 

afeta clientes~ colegas envolvidos no processo e desempenho do processo~ e metas de 

desempenho". Neste item são levantados tópicos como fluxo de processos, integração e 

metas de desempenho: si1:,TJ1ifica que para possibilitar uma contagem é necessário o 

desmembramento de cada um destes itens tópicos distintos. 

Mais um ponto importante consiste na ponderação que deve haver por parte do avaliador 

ou da equipe avaliadora ao ser analisado detenninados tópicos. Apesar da área ou 

organização utilizar o ji"amcH'ork para identificar o nível de maturidade. a ponderação do 

item também está relacionada a maturidade adquirida pela área ou organização até o 

momento. Indivíduos com maior experiência agregam mais valor na interpretação das 

tabelas. Em outras palavras. o resultado da avaliação toma-se questionável e 

consequentemente pouco confiável. 
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Pode-se exemplificar o fato mencionado acima através do item 11: "Documentação do 

processo descreve sua interação com outros processos e suas expectativas em relação 

a estes e vincula o processo ao sistema e à arquitetura de dados da empresa". Uma 

área ou organização que inicia suas atividades voltadas a processos pode considerar 

somente as entradas e saídas dos processos, a identificação dos sistemas que sup0l1am 

estes processos e consequentemente as informações que estes sistemas armazenam, 

porém se levamlos em conta a área de TI a exemplo da CASO, pode-se considerar muito 

mais complexo o temlO que relaciona a arquitetura de dados da organização, o que 

significa ser capaz de identificar qualquer infonnação oriunda do processo a pal1ir de 

uma arquitetura definida, implantada e utilizada por todos, e ainda ter a possibilidade de 

relacioná-la a quais processos pertencem e por quais sistemas transitam, considerando a 

não duplicidade de infonnação. 

A ponderação do avaliador está diretamente relacionada a sua abrangência de 

conhecimento. No modelo, Hammer ressalta que indivíduos sem experiência em 

processos podem criar e interpretar as tabelas, porém confonne já evidenciado, o 

entendimento dos itens pode variar da maturidade da área ou organização e também do 

conhecimento pessoal de cada indivíduo, isto quer dizer que aquele sem expeliência não 

terá o mesmo entendimento e critérios comparado aquele que já possui algum tipo de 

experiência. 

o principal ponto de atenção do modelo está relacionado aos objetivos estratégicos da 

organização. A consolidação dos conceitos apresentados no referencial teórico mostra 

como ponto imp0l1ante para gestão de processos a identificação e envolvimento das 

iniciativas estratégicas da organização. Apesar de merecer tratamento especiaL não é 

enfàtizado diretamente no fral11eH'ork. Podem-se identificar alguns tópicos referenciando 

o tema, porém estão apresentados de forma dispersa e amena no modelo, a consequência 

é subestimar sua imp0l1ância em relação ao peso de outros fatores. Pode-se citar como 

exemplo os item 46 "Indicadores abrangem toda a extensão do processo e são 

derivados de exigências de clientes" e o item 62 "Um alto executivo estabeleceu 

publicamente metas de desempenho ousadas (em termos de clientela) e está 
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preparado para alocar recursos, fazer profundas mudanças e remover obstáculos 

para a consecução dessas metas". 

A definição e o conhecimento dos objetivos estratégicos ajudam orientar os caminhos 

percorridos pela organização. Em outras palavras, os processos representam o como a 

organização trabalha para atingir seus objetivos, caso a área ou organização não tenha os 

processos mapeados, o não conhecimento destes objetivos pode prejudicar a execução de 

seu mapeamento. No caso de processos já mapeados, seus indicadores podem não 

significar o real resultado esperado. Outro fator relevante ao item está relacionado a perda 

de importância do cliente para área ou organização, já que este é o principal motivador do 

detalhamento das estratégias da empresa. 

A partir dos pontos de observação levantados com o estudo de caso, conclui-se que para a 

área de tecnologia da infonnação o modelo possui maior eficiência na aplicabilidade 

quando trabalhado em conjunto com modelos mais técnicos, como é o caso do CMM, 

ISO, etc. 

Pode-se utilizar a abordagem de Hammer e os enfoques levantados pelo autor como um 

ponto de partida, e para garantir o consenso dos profissionais a utilizá-lo cabe a 

elaboração de um modelo derivado que detalhe ou que oriente a partir de boas práticas 

como os itens podem ser avaliados. 

A medida que a organização for elevando seu nível de maturidade no tema, pode-se criar 

novas versões do modelo detalhando os itens de modo que se consiga descrever as 

características para atingir o próximo estágio. Isto quer dizer que COnf0l111e a empresa 

implementa cada um dos itens, acumula-se aprendizado para atingir o próximo passo. 

6.3 Contribuições da Pesquisa 

A pesquIsa ajuda principalmente para aquelas organizações que estão iniciando seus 

trabalhos voltados a processos, a compreensão dos viabilizadores e capacitadores de 
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processos e da organização e na interpretação dos itens do fralllcH'Ork. O foco em um 

estudo de caso aplicado a área de TI limita o universo da avaliação. Em outras palavras. o 

modelo em si já é um ponto de partida para as organizações que queiram trabalhar com 

processos. entretanto. o detalhamento dos itens apresentados no estudo. contribui para 

áreas ou organizações de TI realizarem um comparativo mais detalhado de sua situação 

atuaL ajuda na análise para classificação dos itens atendidos. não atendidos e 

parcialmente atendidos. 

Embora não seja objetivo do trabalho gerar um gUla passo-a-passo de aplicação do 

fralllcH'ork. a pesquisa vem contribuir na identificação dos principais passos para a 

condução da avaliação de maturidade, 

O estudo contribui para a organização estudada. mostrando a situação atual em relação a 

sua maturidade e identificando quais os principais pontos a serem melhorados na gestão 

de seus processos, 

E por fim. não se esgota o tema maturidade em processos através da realização desta 

pesquisa. muito pelo contrário. o trabalho vem contribuir nas muitas possibilidades de 

desdobramento e exploração do assunto, 

6.4 Trabalhos Futuros 

Neste item são apresentadas sugestões de temas para trabalhos futuros que podem 

contribuir para o avanço da gestão de processos e do modelo de maturidade, 

Estas sugestões podem abordar os seguintes temas: 

• Estender o modelo de Hammer incorporando as melhorias propostas neste 

trabalho. como: 

o Incorporar o tópico planejamento estratégico - o alinhamento dos 

processos de uma organização com o seu planejamento estratégico é um 

quesito importante na maturidade da organização em gestão de processos, 

Nas organizações mais maduras. os processos são elaborados e executados 
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de fOlma a levar a organização a alcançar os seus objetivos. Processos não 

alinhados com as estratégias do negócio podem ser eficientes porém não 

provêem os resultados positivos ou desejados. 

o Reduzir a subjetividade do julgamento do avaliador .. o desenvolvimento 

de um conjunto de critérios para avaliação das células a par1ir de escalas 

definidas proporcionará uma medição quantitativa, o que minimizará a 

dependência de interpretação dos itens por par1e de cada avaliador. 

• Desenvolver um guia para aplicação do modelo de Hammer. A complexidade de 

interpretação das matrizes pode ser diminuida através da construção de um guia 

que oriente com mais detalhes o profissional responsável pela avaliação do 

modelo. 

• Aplicação do modelo estendido a novos estudos de caso a fim de avaliar 

vantagens e desvantagens das melhorias propostas neste trabalho. 

• Aprofundar o estudo do modelo especificamente para a área de TI através de sua 

aplicação em outras organizações deste segmento, validando e fortalecendo os 

resultados encontrados nesta pesquisa e estabelecendo parâmetros para 

comparação do nível de maturidade entre organizações de TI. 
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Anexo I 

Formulário de Pesquisa 

Caro respondente, 

Abrradeço a sua disponibilidade em responder este questionário sobre Gestão de 

Processos de Negócio. 

Para responder o questionário considere os processos de trabalho da TI. 

As infol111ações fomecidas serão usadas somente para o escopo de um trabalho 

acadêmico, mantendo o sigilo e anonimato sobre a organização bem como os 

respondentes. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 

Muito Obrigada! 

Simone Martines 

1. Identificação do Entrevistado. 

1.1. Nome (opcional): 
1.2. Chave (opcional): I 1.3. ( ) Funcionário ( ) Contratado 
1.4. Lotação: 

2. Em cada questão marque com o X o nível mais apropriado conforme escala: 

VI d' . 'd a ores numencos e a IJetIvos associa os 
I 2 3 4 5 

Discordo Discordo Nào concordo Concordo Concordo 
totalmente nem discordo totalmente 



187 

I) Eu conheço os processos da área de TI da organização. (PI) 2 3 4 5 

2) Eu conheço ou já ouvi falar sobre ferramentas que suportam a Gestão de Processos. (P I) 2 3 4 5 

3) Eu conheço o fluxo detalhado dos processos ao qual executo. bem como suas iterações. () efeito sobre os 
clientes c companheiros de equipe (líder de projeto. responsável técnico, responsável por tarcf~ls. etc). (P2) 2 3 4 5 

4) Existe um programa de treinamento em gestão de processos acessível a todos os tlllleionários. (P2) 2 .3 4 5 

5) Eu conheço os indicadores de performance dos processos que executo. (P3) 2 3 4 5 

6) Eu conheço os efeitos do processo que executo sobre outros processos. (P3) 2 3 4 5 

7)Tenho conhecimento das tendências de mercado em relação a melhores práticas dos processos de TI. (P4) 2 3 4 5 

8) Tenho conhecimento dos efeitos das minhas atividades sob a pelfollnance da área de TI. (P4) 2 3 4 5 

9) Possuo habilidadc su ficientc para identificar e apontar melhorias nos processos da TI ao qual executo. (P I) 2 3 4 5 

10) Eu conheço alguma metodologia de modelagem de processos. (P I) 2 3 4 5 

11) Os membros da minha equipe trabalham bem juntos. (P2) 2 .3 4 5 

12) Possuo habilidade suficiente para identificar e apontar melhOJias em processos que influenciam ou que são 
influenciados pelo processo que executo. (I' 3) 2 3 4 5 

13) Consigo executar c adaptar meu trabalho facilmente mesmo após mudanças nos processos. (P4) 2 3 4 5 

14) Os processos padronizados pela TI atrapalham a execução de minhas funções. (P I) 2 3 4 5 

15) Sigo todos os processos e procedimentos definidos e estabelecidos pelos gestores. (1'2) 2 3 4 5 

16) Todos os produtos exigidos nos processos são entregues. (1'.3) 2 .3 4 5 

17) Já identifiquei c apontei aos responsáveis melhorias nos processos que executo. bem como nos processos 
relacionados. (P4) 2 .3 4 5 

I ~n Sei quem são os gestores dos processos da área de TI. (I' I) 2 .3 4 5 

19) Os processos estão bem documentados c de fáci I locali/ação. (I' I) 2 3 4 5 

20) Considero satisfatória a atuação dos gestores dos processos. (P2) 2 .3 4 5 

21) Os gcstores dos processos trabalham de forma integrada e possuem o mesmo objetivo. (P3) 2 .3 4 5 

22) Considero a atuaçüo dos gestores coerente com o planejamento estratégico da organi/ação. (1'4) 2 .3 4 5 


