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RESUMO 

 

Objetivo – A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foi criado 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com atribuições, entre outras, de controle 

administrativo do Poder Judiciário. Desde então, o CNJ vem trazendo ao Judiciário, 

técnicas e instrumentos de gestão visando a modernização de sua máquina 

administrativa. Com o objetivo de formar um framework de gestão mais eficiente, 

eficaz e efetivo, o CNJ vem estimulando os tribunais a absorverem técnicas como o 

Planejamento Estratégico, Gestão de Projetos, Gestão de Riscos, Gestão de 

Processos, entre outras. Esta última, quando bem implantada e estruturada com as 

outras técnicas, vem obtendo sucesso na iniciativa privada. No entanto, no segmento 

alvo da pesquisa, a Justiça Federal, como demonstrado na investigação documental, 

não avançou o suficiente para gerar impacto na prestação jurisdicional e, portanto, em 

sua missão institucional. O objetivo do presente trabalho é a proposição de um modelo 

de maturidade em gestão de processos para aquele segmento da Justiça. O modelo 

proposto foi construído a partir de uma ampla pesquisa bibliográfica dos metamodelos 

em gestão de processos e, utilizando os modelos mais referenciados pela literatura 

acadêmica, foi realizada uma customização destes a partir de uma pesquisa de campo 

junto aos tribunais federais. O resultado foi um modelo de maturidade utilizável, com 

as devidas adaptações, por qualquer segmento da Justiça, capaz de guiar a 

organização no caminho da busca de sua maturidade em gestão de processos. 

Metodologia – Quanto aos fins, uma pesquisa metodológica. Quanto aos meios, uma 

pesquisa de métodos mistos ou múltiplos. 

Resultados – Modelo de maturidade em gestão de processos para o Poder Judiciário. 

Limitações – Carece de validação empírica como instrumento de benchmarking. 

Aplicabilidade do trabalho – Pode ser utilizado em qualquer órgão do Poder 

Judiciário como instrumento de aferição de maturidade, roteirização de gastos com 

amadurecimento de gestão de processos e benchmarking. 

Contribuições para a sociedade – Potencial aperfeiçoamento dos processos de 

negócio das organizações do Poder Judiciário. 

Originalidade – não aplicável. 

Palavras-chave: Gestão de processos, BPM, modelo de maturidade, administração 

pública, Poder Judiciário. 

Categoria do artigo: Artigo de pesquisa 

 



 

ABSTRACT 

 

Purpose – Since the publication of the Constitutional Amendment number 45, in 2004, 

the National Council of Justice (CNJ) was created, with assignments, among others, 

of administrative control of the Judiciary. Since then, the CNJ has brought techniques 

and management tools aiming the modernization of the administrative machine of the 

Judiciary. With the goal of forming a more efficient, effective and actual management 

framework, the CNJ has been encouraging courts to absorb techniques such as 

Strategic Planning, Project Management, Risk Management, Process Management, 

among others. This last one, when well established and structured with the other 

techniques, has been successful in the private sector. However, regarding the target 

sector of the research, the Federal Justice, as the documentary research has shown, 

the Process Management has not advanced enough to generate impact on the 

jurisdictional accountability and, therefore, in its institutional mission. The objective of 

the present study is to propose a maturity model in process management for that sector 

of Justice.  The proposed model was built from a wide bibliographical research of the 

metamodels in Process Management and, using the most referenced models in the 

academic literature, a customization of these was carried out from a field research in 

the federal courts. The result was an applicable maturity model, with the appropriate 

adaptations, for any sector in Justice, capable of guiding the organization on the path 

of searching its maturity in the Process Management. 

Design/methodology/approach – As to the purposes, a Methodological research. As 

for the means, a survey of mixed or multiple methods. 

Findings – A business process management maturity model for Judiciary.  

Research limitations/implications (if applicable) – It lacks empirical validation as a 

benchmarking instrument. 

Practical implications – It can be used in any body of the Judiciary as an instrument 

for measuring maturity, routing of expenses with maturity of process management and 

benchmarking. 

Social implications (if applicable) – Potential improvement of the business 

processes of the organizations of the Judiciary. 

Originality – Not applicable. 

Keywords: Business Process Management, BPM, BPMM, maturity model, public 

administration, Justiciary. 

Category: Research paper.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Esta seção introdutória visa a contextualização do tema, trazendo as questões 

históricas vinculadas à reforma da gestão pública brasileira de modo geral e, 

especificamente, do Poder Judiciário e sua trajetória na busca de novas técnicas e 

ferramentas gerenciais, objetivando o aprimoramento de sua gestão, por meio da 

atuação do Conselho Nacional de Justiça. Neste contexto, será observada a introdução, 

naquele Poder, da Gestão de Processos e sua importância, como um dos elementos 

estruturadores de um framework de gestão, capaz de gerar valor público. Será, ainda, 

abordada a necessidade de utilização de um modelo de maturidade como um 

instrumento de análise, melhoria e acompanhamento da Gestão de Processos. A seção 

visa, ainda, esclarecer a relevância e justificativa do presente estudo, delimitar a questão 

de pesquisa e os objetivos, bem como indicar a metodologia utilizada em seu 

desenvolvimento. Por fim, será apresentada a estrutura do presente trabalho.  

 

 

1.1 A Reforma do Judiciário no Bojo do NPM 
 

 

As mudanças ocorridas no setor público em países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico ou Econômico (OCDE), iniciadas em torno 

dos anos 80, foram a base para a formação do movimento New Public Management 

(NPM) (HOOD, 1995). Para o autor o despertar de tal movimento veio do casamento de 

duas correntes de ideias: a “nova economia institucional” e as sucessivas ondas de 

“gerencialismo” no setor público (HOOD, 1991).  

Esse movimento, no Brasil, foi iniciado no primeiro governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), a partir da publicação em 1995 do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE) e da edição das Emendas Constitucionais nº 19 e 20 de 

1998, quando, dentre outras mudanças, foi alterado o art. 37 da Constituição Federal 
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para adicionar a expressão ¨eficiência¨ entre princípios que regem a Administração 

Pública (GOMES e MARTINS, 2015). 

Segundo Gomes e Martins (2015, p.86), a transformação institucional pretendida 

 

 

 ... compreende um conjunto de iniciativas políticas na gestão pública voltadas 

para melhorar a gestão, com ênfase especial no fortalecimento da capacidade  

 

da administração executiva central de formular e implementar políticas públicas 

por meio da aplicação de modelos institucionais, abordagens de otimização 

organizacional (tais com gestão da qualidade), e / ou processos dirigidos de 

transformação organizacional (tradução nossa) (grifo do autor). 

 

 

Ainda segundo esses autores (ibidem),  

 

 

Ao compreender o caminho da reforma institucional, o conjunto de problemas 

que aflige a administração estatal tem a ver, em última análise, com a defasagem 

da administração burocrática clássica diante do cenário emergente de 

globalização e da crise do Estado. Como solução para superar essa situação, a 

estratégia baseia-se na proclamação de uma nova gestão pública, baseada no 

gerencialismo e na gestão pública empreendedora (tradução nossa). 

 

 

 A reforma almejada, segundo Bresser-Pereira (2000), era gerencial porque 

visava oferecer ao administrador público condições efetivas de gerenciar com eficiência 

suas organizações e, também, porque buscava inspiração na administração das 

empresas privadas. 

Neste contexto, o Poder Judiciário também foi alvo de mudanças. Segundo 

Frühling (1997), a combinação de alguns fatores levou a emergência de um movimento 

de reforma: a insatisfação pela atuação do Judiciário; o impacto     da     democratização
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¹ Notícia fornecida pelo Superior Tribunal Federal no 2º Encontro Nacional do Judiciário em Belo Horizonte (2009).  

 

política; e forças internacionais e nacionais interessadas na construção de um ambiente 

institucional estável, favorável à atividade econômica.

A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, a chamada 

Reforma do Judiciário, depois de uma década de tramitação no Congresso, criou-se o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  A gênese desse novo ente do Judiciário teve como 

o objetivo centralizar a atuação em duas áreas: por um lado, a administrativa e financeira 

e, por outro, a disciplinar, conforme disposto no § 4º, do art. 103-B, da CF/88. 

No exercício de sua atribuição constitucional de controle da atuação administrativa 

e financeira do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a 

Resolução nº 70, de 2009, que dispôs sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 

âmbito do Poder Judiciário. 

 Nas palavras do Presidente do CNJ, em 2009, Ministro Gilmar Mendes, sobre o 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário: 

 

 

essa atitude vai mudar a imagem da Justiça brasileira de ícone da burocracia 

letárgica, para ingressar, em curto espaço de tempo, na era da modernização 

definitiva, em que a efetividade e a transparência deixem de ser metas para se 

tornarem fatos (informação verbal)1. 

 

 

Dentre as abordagens de melhoria de gestão adotadas nesta nova fase da 

Administração Pública e trazidas para o âmbito do Poder Judiciário pelo CNJ, 

aparentemente influenciado pelas novas tendências oriundas do NPM (LIMA; FRAGA; 

OLIVEIRA, 2016), destaca-se   a   gestão   de   processos,   assim como   a  gestão 

estratégica, a gestão de projetos e a gestão da informação, conforme dispôs o art. 3º da 

Resolução nº 70, do CNJ. Tal preocupação com a gestão de processos também foi 

contemplada nas Metas Nacionais do Poder Judiciário (CNJ-RELATÓRIO DE METAS, 

2009-2012), direcionadoras da gestão estratégica do Judiciário. 
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1.2 Relevância e Justificativa 
 

Para Vianna (2017, p.77), “o Judiciário assume peso fundamental na manutenção 

e efetivação do Estado Democrático de Direito” e “preserva e concretiza a democracia, 

fiando-se, para este desiderato, nos referenciais, fundamentos e valores presentes na 

Constituição”. No entanto, a partir dos levantamentos realizados por Nogueira e Pacheco 

(2009, p.2), foi constatado que “... uma diminuta parcela de trabalhos voltados ao estudo 

do Poder Judiciário (e de sua gestão) no âmbito da Administração Pública brasileira – 

apenas 0,9% dos 

artigos pesquisados são nitidamente dedicados ao Judiciário”, o que indica a relevância 

acadêmica do presente estudo. 

O Poder Judiciário brasileiro vem sofrendo, ao longo dos anos, sérias 

desconfianças vindas da sociedade a respeito de sua produtividade e da real efetividade 

dos serviços prestados, como evidencia os números da pesquisa realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas que revela que apenas 24% da população confia no Judiciário 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017).  

Corrobora para este entendimento, os dados do Relatório Justiça em Números, 

importante instrumento de acompanhamento da performance do Judiciário, mantido pelo 

CNJ.  O tempo de tramitação de processos da Justiça Federal, segundo o relatório, é de 

1 ano 2 meses, na fase de conhecimento e 5 anos 11 meses, na fase de execução 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018).  

Não foi encontrado, até a edição deste trabalho, modelos de maturidade em 

gestão de processos publicados específicos para o Judiciário. 

Assim, a relevância do papel do Poder Judiciário, os movimentos em direção de 

modernização de sua máquina administrativa, realizados pelo CNJ, a importância da 

Gestão de Processos para a geração de valor público, bem como a ausência de um 

instrumento capaz de, com alguma precisão, mensurar sua maturidade, traduzem a 

importância e a relevância que justificam o presente trabalho. 
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1.3 Delimitação da Questão de Pesquisa 
 

 

Diante da necessidade de aprimoramento do desempenho do poder judiciário, 

sendo a gestão de processos um importante instrumento de mudança (HARMON, 2014) 

e construção de valor público (MOORE, 2012), a ausência de um instrumento capaz de 

medir, com alguma precisão, as capacidades em gestão de processos das organizações 

e orientá-las em seu caminho de amadurecimento (DE BRUIN et al., 2005), se torna, 

assim, o problema a ser enfrentado. Desta forma, tem-se as seguintes questões de 

pesquisa a serem respondidas: 

 

QP1: Os órgãos do Judiciário têm algum nível de adesão à Gestão de Processos 

como instrumento de gestão? 

QP2: Os modelos de maturidade em gestão de processos disponíveis são 

utilizáveis  pelo Poder Judiciário? 

QP2: Como construir um modelo de maturidade para o Poder Judiciário? 

 

 

1.4 Objetivo 
 
 

A partir da constatação de que o Poder Judiciário tem algum nível de aderência à 

ferramenta de Gestão de Processos e por meio da utilização de metamodelos e modelos 

de maturidade, o objetivo do presente estudo é a construção de um modelo de 

maturidade para o Poder Judiciário. 

 

 

1.5 Questões metodológicas e delimitação da pesquisa 

 

 

O presente estudo tem por objetivo a construção de modelo de maturidade para 

o Poder Judiciário, i.e., um instrumento de captação da realidade, podendo ser 
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classificado quanto aos fins, portanto, como uma pesquisa metodológica (VERGARA, 

2000). 

Quanto aos meios, o estudo pode ser classificado como uma pesquisa de métodos 

mistos ou múltiplos, definida por Johnson e Onwuegbuzie (2004, p.17) como “a classe 

de pesquisa em que o pesquisador mistura ou combina técnicas de pesquisa quantitativa 

e qualitativa, métodos, abordagens, conceitos ou linguagem em um único estudo” 

(tradução nossa, grifo nosso). 

Segundo Mark e Scotland (1987), a pesquisa de método mistos oferecem três 

propósitos diferentes: (a) triangulação, que busca a convergência dos achados; (b) 

agrupamento, que busca uma gama de estimativas sobre a resposta correta, e (c) 

complementaridade, para melhorar a interpretabilidade das avaliações. 

Desta forma, o presente estudo se utilizou de diversos métodos. O primeiro 

método utilizado foi a Pesquisa Bibliográfica (Vergara, 2000), por meio de uma 

prospecção sistemática de estudos sobre desenho de modelos de maturidade 

(metamodelos), para dar suporte teórico à construção do modelo de maturidade 

proposto. No mesmo sentido foram analisados 9 modelos de maturidade, a partir do 

estudo de Tarhan, Turetken e Reijers (2016). 

Também foram realizadas uma Investigação Documental (Vergara, 2000) e uma 

Pesquisa de Campo (Vergara, 2000). Para efetivação de tais pesquisas, no presente 

estudo, foi feito um recorte no Poder Judiciário que é dividido em: justiça comum 

(Estadual e Federal) e especializada (Eleitoral, do Trabalho e Militar). Foi escolhido o 

segmento da Justiça Federal, isto é, Tribunais Regionais Federais e respectivas 

seccionais (5 tribunais e 27 seções judiciárias). Tal delimitação se justifica não somente 

pela similaridade de seus macroprocessos finalísticos e igualdade de atribuições 

constitucionais, mas também por formar um subconjunto do Poder Judiciário com um 

órgão coordenador, o Conselho da Justiça Federal – CJF. 

Para Investigação Documental foram realizadas coleta e análise de documentos 

gerados pelos órgãos da Justiça Federal (Relatório de Gestão) e publicados pelo 

Tribunal de Contas da União. Na mesma linha, também foram coletadas informações do 

“Diagnóstico de Governança da Justiça Federal”, realizado e publicado pelo Conselho 

de Justiça Federal, com dados dos órgãos da Justiça Federal. Ambas as pesquisas, 
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tiveram como objetivo prospectar dados acerca das ações para a estruturação da Gestão 

de Processos, buscando indícios de adesão pelos órgãos do Judiciário à ferramenta de 

gestão.  

Na pesquisa de campo, por meio de uma abordagem qualitativa, buscando 

analisar o fenômeno da adoção das técnicas de gestão de processos nas organizações 

pesquisadas, foi realizada a aplicação de um questionário (Apêndice A). O questionário, 

composto de 3 questões abertas, foi proposto a todas as organizações da Justiça Federal 

e dirigida aos profissionais que implantaram ou utilizaram as técnicas de gestão de 

processos em qualquer tempo. 

Baseado em Aaker et al. (2012), o questionário foi construído seguindo as 

seguintes etapas: (1) planejar o que vai ser mensurado; (2) formular as perguntas para 

obter as informações necessárias; (3) definir o texto e a ordem das perguntas e o aspecto 

visual do questionário; (4) testar o questionário, utilizando uma pequena amostra, em 

relação a omissões e ambiguidade; e (5) caso necessário, corrigir o problema e fazer 

novo pré-teste. 

 

 

1.6 Estrutura do Estudo 
 

 

Este estudo está estruturado em seis seções, sendo esta a seção introdutória, que 

visa a contextualização do tema, a apresentação do problema a ser abordado, a 

justificativa e relevância, bem como as questões metodológicas e a estrutura do trabalho. 

Na segunda seção, será apresentada a revisão da literatura que trará o arcabouço 

teórico para as análises a serem realizadas a diante. Na terceira seção, serão trazidos 

os dados da Pesquisa Bibliográfica, da Investigação Documental e da Pesquisa de 

Campo e respectivas análises dos resultados. A quarta seção, cuida da construção 

propriamente dita do modelo, do teste piloto realizado e do consequente refinamento.  

Por fim, na quinta seção, encontram-se as considerações finais, as limitações do estudo, 

bem como sugestões para aplicação dos resultados e para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Gestão De Processos Criando Valor Público 

 

 

Segundo Van Looy, De Backer e Poels (2012), processos de negócios estão no 

coração de cada organização. Segundo a autora, eles descrevem como as organizações 

operam e, portanto, afetam o desempenho das mesmas. 

Para Brocke e Rosemann (2010), a gestão de processos ou Business Process 

Management (BPM), como é tratada pelos autores especializados, surgiu como uma 

consolidação abrangente de disciplinas, compartilhando a crença de que uma 

abordagem centrada no processo leva a melhorias substanciais no desempenho na 

conformidade de um sistema. Ainda segundo esses autores, além dos ganhos de 

produtividade, o BPM tem o poder de inovar e transformar continuamente os negócios e 

toda a cadeia de valor interorganizacional.  

Segundo Pritchard e Armistead (1999), o gerenciamento de processos de 

negócios, mais que uma ferramenta de melhoria de processos, começou a se tornar a 

maneira mais amplamente aceita de gerenciar todos os aspectos do negócio de 

organizações em toda a Europa.  

No mesmo sentido, para Hammer (2007), melhorias extraordinárias em custo, 

qualidade, velocidade, lucratividade foram alcançadas em praticamente todos os setores 

e empresas de todos os portes, a partir do foco, medição e redesenho de seus processos 

internos, voltados para o cliente. 

Segundo Harmon (2014), o crescente interesse por processos nos dias de hoje é 

resultado da intensa mudança de paradigmas tecnológicos, econômicos e sociais. 

Segundo o autor, tais mudanças fazem com que as organizações busquem 

constantemente inovação para se adaptarem às novas demandas da sociedade e à 

intensa e implacável concorrência. Portanto, para o autor, as organizações têm cada vez 

mais foco em como o trabalho é feito, isto é, em processos. Foco em processo, conclui 
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o autor, é descobrir como fazer as coisas melhores, mais rápidas e mais baratas do que 

se está fazendo hoje.  

Para Moore (2012), apenas ser eficiente e dar continuidade às operações da 

organização não é o suficiente. Segundo o autor, os cenários mudam com o passar do 

tempo, melhorando ou debilitando a atual posição da organização. Nem as aspirações 

políticas, nem tarefas operacionais permanecem constantes. Desta forma, é importante 

que a organização tenha flexibilidade para agregar novos objetivos e que seja inovadora 

e criativa. 

Portanto, conclui Moore (2002), os gerentes devem encontrar oportunidades de 

gerar valor público aumentando sua produtividade, sendo mais eficientes, identificando 

melhor as aspirações dos cidadãos, sendo mais isonômicos na distribuição de seus 

produtos e serviços e sendo capaz de inovar. Para tanto, segundo o autor, devem 

reestruturar suas organizações, seus produtos e seus processos. 

 

 

2.2 Modelos de Maturidade  
 

 

Segundo Nolan (1973), diversos campos de conhecimento foram beneficiados 

pelas teorias de estágio, se mostrando particularmente úteis para seus 

desenvolvimentos e serviram de base para a formulação de teorias prescritivas, como a 

de John Maynard Keynes em sua obra Teoria Geral do Emprego, Interesse e Dinheiro. 

Para o autor, as teorias de estágio baseiam-se na premissa de que os elementos nos 

sistemas se movem através de um padrão de estágios distintos ao longo de um período 

de tempo e que esses estágios podem ser descritos.  

Kuznets (1965, apud NOLAN, 1973, p.400), descreve duas diretrizes para uma 

teoria dos estágios:  

 

 

(1) as características de cada estágio devem ser distintas e testáveis 

empiricamente; 
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(2) a relação analítica de qualquer estágio com seu antecessor ou sucessor 

deve ser bem definida - deve ser possível identificar quais processos fazem 

com que um elemento se mova de um estágio para o próximo (tradução 

nossa). 

 

 

Nolan (1973, p. 400) distingue, ainda, duas características-chave da formulação 

da teoria dos estágios: 

 

 

(1) a identificação de elementos, 

(2)  a concepção de seu crescimento ao longo do tempo (tradução nossa). 

 

  

Segundo Mettler (2011), maturidade implica em um progresso evolutivo na 

demonstração de uma habilidade específica ou no cumprimento de um objetivo, partindo 

de um estágio inicial para um estágio final ou desejado. Para Soanes e Stevenson (2006, 

apud METTLER, 2011, p.83), a “maturidade” pode ser definida como “o estado de ser 

completo, perfeito ou pronto”. 

Watts Humphrey adaptou os princípios do TQM (Total Quality Management), mais 

precisamente a grade de maturidade de gestão de Philip Crosby, que prevê cinco 

estágios (Incerteza, Despertar, Iluminação, Sabedoria, Certeza) para o seu processo de 

trabalho na IBM e a estrutura inspirou o desenvolvimento do modelo Capability Maturity 

Model for Software (Software CMM), para o Instituto de Engenharia de Software (SEI), 

na Carnegie Mellon University, (PAULK,2009). 

Humphrey identificou, na estrutura de maturidade, as questões “vitais” em cada 

nível de maturidade que precisam ser abordadas prioritariamente. Atacar os problemas 

comuns de maneira consistente era considerado um meio eficaz de construir 

capacidade organizacional (PAULK, 2009). 

Para Paulk (2009), a trajetória do Software CMM indica que há uma necessidade 

de frameworks que possam servir como base para avaliações confiáveis e consistentes 

para programas de melhoria de processos. Tais frameworks, para o autor, devem ser 
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suficientemente abstratos e flexíveis para uso em uma ampla gama de ambientes. Os 

modelos que conseguiram tais características sobreviveram, sempre lutando para 

equilibrar generalidade, detalhes e usabilidade.  

Van Looy, de Backer e Poels (2012) afirmam que um modelo de maturidade em 

gestão de processos visa avaliar e melhorar sistematicamente as capacidades, ou seja, 

as habilidades ou competências organizacionais na gestão dos processos de negócio, 

necessárias para proporcionar um desempenho mais elevado  

Segundo de Bruin et al. (2005, p. 3), 

 

 

Inicialmente, o modelo era visto como uma ferramenta de diagnóstico que 

permitia primeiro avaliar ou descrever a posição de domínio ‘como está’ de uma 

entidade. Um outro objetivo era desenvolver o modelo para que pudesse ser 

utilizado para ajudar na determinação da posição pretendida e permitir o 

desenvolvimento de um roteiro para melhorar a posição do domínio de ‘como 

está’ para ‘como será'. Além disso, os pesquisadores da BPMM estavam 

interessados em desenvolver um modelo que se tornasse amplamente aceito e 

possibilitasse benchmarking comparativo com o potencial de formar a base de 

um padrão global de BPM (tradução nossa) (grifo do autor). 

 

 

3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
 

 

Esta seção contém 3 subseções. Na primeira subseção serão apresentados os 

resultados da pesquisa bibliográfica sobre metamodelos de maturidade, o caminho para 

seu levantamento e síntese das contribuições dos estudos selecionados. Ainda nesta 

subseção, serão apresentados, a partir do estudo de Tarhan, Turetken e Reijers (2016), 

os 9 modelos de maturidade que foram considerados "líderes" no que diz respeito à 

atenção que adquiriram na pesquisa acadêmica.  Serão analisados os fundamentos 

teóricos subjacentes e estrutura de cada modelo para possível customização de um 

modelo para o Poder Judiciário. 
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Na segunda subseção, serão apresentados os dados levantados na investigação 

documental: relatórios de gestão enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU), pelos 

órgãos da Justiça Federal e dados selecionados do Diagnóstico de Governança da 

Justiça Federal, pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Justiça, sobre a 

maturidade de governança nos órgãos da Justiça Federal. A investigação de tais 

documentos visa prospectar informações acerca das ações por parte dos órgãos do 

Judiciário para a estruturação da Gestão de Processos, buscando indícios de adesão 

pelos mesmos à ferramenta de gestão.  

Na terceira e última subseção, serão apresentados os dados resultantes da 

Pesquisa de Campo, resultante da aplicação do Questionário (Apêndice A) junto aos 

órgãos da Justiça Federal (5 Tribunais e 27 Seccionais), com o objetivo de levantar 

variáveis ambientais e opiniões dos profissionais das organizações alvo do estudo, para 

a possível utilização na construção/customização do modelo de maturidade. 

 

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica - Metamodelos e Modelos de Maturidade 
 

 

3.1.1 Metamodelos de Maturidade em Gestão de Processos 
 

 

Para Cicchetti, Di Ruscio, Pierantonio (2007, p. 170), 

 

 

A metamodelagem pode ser vista como a construção de uma coleção de 

conceitos dentro de um certo domínio formalizado em um metamodelo que 

descreve as propriedades comuns de suas instâncias, ou seja, modelos que 

representam abstrações de fenômenos do mundo real. Um modelo é dito estar 

em conformidade com o seu metamodelo como um programa está em 

conformidade com a gramática da linguagem de programação em que está 

escrito (tradução nossa). 
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Desta forma, para fazer a prospecção de metamodelos de maturidade em gestão 

de processos que pudessem auxiliar na construção/customização do modelo de 

maturidade ser proposto, foram acessados os bancos de dados de diversas bases e 

realizada uma seleção. 

 

 Foram acessadas as seguintes bases: Science Direct, Scopus, e Google Scholar, 

além da base do periódico Business Process Management Journal. 

Para a seleção de estudos foram realizados os seguintes passos:  

I. Utilização das seguintes palavras-chave: Maturity Model, Design, e BPM ou 

process; 

II. Pré-seleção dos artigos relevantes do Business Process Management Journal, 

em vista de ser um periódico especializado no assunto e classificado como A1, 

pela Fundação CAPES, na Plataforma Sucupira; 

III. Seleção de títulos mais relevantes para o estudo. No Google Scholar foi realiza 

leitura de títulos até atingir uma baixa relevância, que se deu depois da leitura 

de 611 títulos, dentre 2400 resultados; 

IV. Depuração de estudos duplicados ou estudos diferentes, com mesmo autor, 

tratando de mesmo assunto e com mesma abordagem. 

V. Seleção de estudos pela leitura de seu conteúdo. Foram excluídos os estudos 

que tratavam apenas da implantação ou análise de determinado modelo. Após 

a aplicação dos filtros iniciais restaram 40 estudos (Apêndice B). 

VI. Os estudos foram listados (Apêndice C), e foi realizado um cruzamento das 

referências entre os mesmos (Apêndice D). Após aplicação desses filtros 

restaram 12 estudos (Tabela 1), com pelo menos três citações.  

 

 

TABELA 1 - 12 ESTUDOS MAIS REFERENCIADOS APÓS CRUZAMENTO 

Ordem Autores Citações 

1 de Bruin et. al. (2005)  23 

2 Becker, Knackstedt e Poeppelbuß (2009)  19 

3 Mettler (2011)  15 

4 Poeppelbuß, Röglinger (2011) 12 



25 

 

 

5 Röglinger, Pöppelbuß e Becker (2012)  11 

6 Van Looy, Backer e Poels (2011)  10 

7 McCormack et al. (2009)  6 

8 Steenbergen et al. (2010)  5 

9 Van Looy (2013)  4 

10 Van Looy e Poels (2012) 4 

11 Tarhan, Turetken, Reijers (2016) 3 

12 Niehaves, Poppelbuss e Becker (2014) 3 

 

 

3.1.2 Modelos de Maturidade em Gestão de Processos de Negócio 

 

 

Para a construção/customização do modelo de maturidade, se torna necessário o 

estudo dos modelos existentes, como sugerem Röglinger, Pöppelbuß e Becker (2012) e, 

da mesma forma, Van Looy, Poels e Snoeck (2017), quanto as capacidades 

organizacionais. Para tanto, será utilizado o estudo de   Tarhan, Turetken e Reijers 

(2016), e examinados os 9 modelos de maturidade (Quadro 1), resultante do 

levantamento. 

 

 

Abreviatura Modelo de Maturidade em Gestão de Processos Autores da fonte primária 

BPM-CF Business Process Management Capability Framework  M. Rosemann, T. de Bruin 

BPMM-FIS  Business Process Maturity Model D.M. Fisher 

BPMM-HR Business Process Maturity Model  P. Harmon 

BPMM-OMG Business Process Maturity Model Object Management Group-

OMG 

BPO-MF  Business Process Orientation Maturity Framework P. Willaert, J. Van Den Bergh 

BPO-MM  Business Process Orientation Maturity Model  K. McCormack, W. Johnson. 

PEMM Process and Enterprise Maturity Model M. Hammer 

PMMA Process Management Maturity Assessment  M. Rohloff 

vPMM Value-based Process Maturity Model  J. Lee, D. Lee, S. Kang 
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QUADRO 1 - MODELOS DE MATURIDADE DE PROCESSOS  DE NEGÓCIOS  REFERENCIADOS  NA LITERATURA 

ACADÊMICA (ADAPTADO DE TARHAN,  TURETKEN E REIJERS, 2016,  P. 11). 

 

 

3.1.2.1 Business Process Management Capability Framework (BPM-CF) -  M. 

Rosemann, T. de Bruin. 

 

 

O modelo de maturidade de Rosemann e de Bruin é uma estrutura tridimensional 

(Figura 1), onde fatores são mensurados por sua proficiência e por sua cobertura, em 

uma escala de maturidade de 5 níveis, baseado na escala CMM (DE BRUIN e 

ROSEMANN, 2005). Adicionalmente, o modelo traz a noção de escopo (tempo e nível 

de estrutura). O modelo é um dos mais abrangentes em termos de fatores e respectivas 

capacidades, dentro do Domínio BPM (Figura 2). As capacidades utilizadas no modelo 

foram formuladas a partir dos fundamentos teóricos de Rosemann e Brocke (2010) 

(Apêndice C). 

 

 
FIGURA1  – MODELO DE MATURIDADE DE M. ROSEMANN  E T. DE BRUIN  (ADAPTADO DE ROSEMANN E DE 

BRUIN, 2005) 
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FIGURA 2 - DOMÍNIO, COMPONENTES  E SUBCOMPONENTES DO MODELO DE MATURIDADE DE ROSEMANN E 

DE BRUIN (ADAPTADO DE DE BRUIN ET. AL.,  2005) 

 

 

3.1.2.2  Business Process Maturity Model (BPMM-FIS) - D.M. Fisher. 
 

 

O modelo de maturidade de Fisher, à semelhança do modelo de Rosemann e de 

Bruin, também apresenta 5 níveis de maturidade e, também, é multidimensional, 

trazendo 5 fatores de avaliação (Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de maturidade 
em BPM

Alinhamento Estratégico

Plano de melhoria de 
processos

Vinculação entre 
estratégia e capacidade 

de processos

Arquitetura de processo 
corporativo

Medição de resultados 
do processo

Clientes e partes 
interessadas no processo

Governança em 
Processos

Gerência de tomada de 
decisão

Responsabilidades e 
atribuições

Vinculação de métricas & 
performance a processo

Padrões em gestão de 
processos

Gestão de controle em 
processos

Métodos

Desenho e modelagem 
de processos

Implementação e 
execução de processos

Controle e medição de 
processos

Aprimoramento e 
inovação de processos

Gestão de projetos em 
processos

Tecnologia da 
Informação

Desenho e modelagem 
de processos

Implementação e 
execução de processos

Controle e medição de 
processos

Aprimoramento e 
inovação de processos

Gestão de projetos em 
processos

Pessoas

Habilidades e expertise

Conhecimento em 
gestão de processos

Educação e aprendizado 
em processos

Comunicação e 
colaboração em 

processos

Liderança em gestão de 
processos

Culturas

Responsabilidade pela 
mudança nos processos

Crença e valores em 
processos

Comportamento e 
atitudes em processos

Atenção dos líderes para 
processos

Rede social em gestão de 
processos
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Em Silos 

Taticamente 

integrado 

Orientado a 

processos 

Empresa 

otimizada 

Rede de operação 

inteligente 
E

s
tr

a
té

g
ia

 

• Reagente às 

condições de mercado 

dentro de 1 a 2 anos, 

tipicamente 

perseguindo um 

concorrente 

• Integração dentro das 

funções 

• Impulsionado pelo 

custo e eficiência 

• Adaptar / reagir à 

dinâmica do mercado 

dentro de 12 meses 

• Alguma integração 

interfuncional para 

resolver problemas 

• Input integrado ponta-

a-ponta com os 

parceiros 

• Adaptar / reagir à 

dinâmica do mercado 

dentro de 3-6 meses 

• A liderança do 

processo em toda a 

empresa é 

estabelecida 

• O processo de 

negócios é o elemento 

fundamental da 

empresa 

• Adaptável à 

dinâmica do mercado 

dentro de semanas 

• Empresa 

organizada 

completamente em 

torno de processos 

• Processos 

otimizados + 

execução 

proporcionam 

vantagem 

competitiva 

• Capacidades preditivas 

e liderança de mercado 

• Continuamente 

adaptável à dinâmica do 

mercado quase em tempo 

real 

• A empresa e seus 

parceiros estão 

organizados em torno de 

processos 

• A vantagem competitiva 

é impulsionada e 

compartilhada pelos 

parceiros 

C
o
n
tr

o
le

s
 

• Autoridade / 

autonomia do nível 

local e funcional 

• Nenhum padrão ou 

governança corporativa 

• Nenhum programa 

formal de medição de 

valor 

• Estrutura hierárquica 

de gestão 

• Decisões 

independentes do 

departamento funcional 

• Padrões ou 

governança limitados 

em toda a empresa 

• Liderança processual 

formal estabelece 

prioridades 

• Casos de negócios 

impulsionam projetos 

• Métricas de processo 

vinculadas ao 

desempenho individual 

e da equipe 

• Equipes de 

processo 

responsáveis pelo 

desempenho geral 

• Métricas de 

processos relevantes 

institucionalizadas 

como medidas de 

desempenho 

principais  

• Desempenho de 

equipes de processos 

interempresariais 

• Métricas de processo 

relevantes são usadas 

para medir o 

desempenho de parceiros 

bidirecionais 

P
ro

c
e
s
s
o
 

• Processos de 

negócios estáticos 

• Silos funcionais 

• Silos geográficos 

• foco departamental  

• Comunicações 

informais nos 

departamentos 

• Reengenharia de 

processos limitada e 

coordenação 

interfuncional / de 

processos (muitas 

vezes manuais, 

esforços únicos) 

• Os sistemas orientam 

as definições do 

processo de linha de 

base 

• Totalmente 

transferido do foco 

funcional para o 

processo, incluindo 

estrutura de 

gerenciamento, 

equipes de execução e 

avaliação de 

desempenho 

• BPO direcionado 

• Integração total de 

processos em toda a 

empresa 

• Compromisso com 

o programa de 

melhoria contínua de 

processos 

• Terceirizar 

processos 

empresariais não 

essenciais (reduzir 

custos e aumentar a 

qualidade) 

• Integração total de 

processos em todo o 

ecossistema 

• Os principais processos 

fluem perfeitamente entre 

os firewalls 

P
e
s
s
o
a
s
 

• Especialistas no 

assunto 

• A cultura é 

contraditória, 

desconfiança mútua 

• Nenhum 

procedimento formal de 

gerenciamento de 

mudanças 

• Vou fazer o meu 

trabalho, você faz o 

seu 

• Membros da equipe 

multifuncionais / 

processuais 

(geralmente liderados 

por TI) 

• Conhecimento 

limitado das 

necessidades e 

dependências do 

processo entre 

departamentos 

• Líderes de processo 

definem, implantam, 

aprimoram e mantêm 

processos centrais 

• Equipes funcionais 

focam na execução de 

alta qualidade 

• Organização enxuta 

focada na otimização 

de definições e 

execução de 

processos 

• Treinamento em 

processo contínuo 

para funcionários 

• A seleção de parceiros 

inclui atributos culturais e 

de processo 

• Treinamento em 

processo contínuo para 

funcionários e parceiros 

 

T
I 

• Sistemas 

independentes 

• Ilhas de automação 

• Integração apenas 

dentro de funções 

• Sistemas corporativos 

legados 

• Alavancar sistemas 

ERP para integração 

interfuncional 

• Integração de 

parceiros ponto-a-

ponto 

• TI lidera iniciativas 

multifuncionais 

(sistemas focados) 

• TI suporta equipe de 

liderança de processos 

em iniciativas 

• Consolidação de 

sistemas e instâncias 

para agilizar processos 

e informações. 

• Utilizar soluções de 

Business Process 

Management (BPM) 

para automatizar a 

execução, 

monitoramento e 

controle de 

processos em toda a 

empresa 

• Utilizar soluções de 

Business Process 

Management (BPM) para 

automatizar e monitorar a 

execução de processos 

em todo o ecossistema 

QUADRO 2 - MODELO DE MATURIDADE DE D.M. FISHER (ADAPTADO DE FISHER, 2004) 
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3.1.2.3 Business Process Maturity Model (BPMM-HR) - P. Harmon 
 

 

O modelo de Harmon também propõe 5 níveis de maturidade, no entanto, é 

unidimensional, portanto, mais simples, não explorando separadamente as capacidades 

organizacionais em BPM (Quadro 3). 

 

  
Nível Critério 

Nível 1 

Inicial 

Processos não estão definidos 

Nível 2 

Repetível 

Alguns processos não estão definidos. 

Subprocessos e atividades podem não estar definidos. 

A relação entre processos específicos e macroprocessos e, em última análise, a Cadeia de 

Valor não estão bem definidos. 

A organização detém ferramentas de modelagem de processos e está investindo em 

metodologia de redesenho de processo. 

Nível 3 

Definido 

A maioria dos processos estão definidos 

Subprocessos e atividades estão definidos 

A Relação entre processos específicos e macroprocessos e, em última análise, a Cadeia de 

Valor estão bem definidos. 

Algumas métricas de processos estão definidas. 

Alguns gerentes conceituam suas atribuições como responsáveis por gerenciar processos. 

Alguns recursos são definidos em termos de processos. 

Organização mantém processos em repositório. 

Nível 4 

Gerenciado 

Processos possuem medições bem definidas. 

Gerentes conceituam suas atribuições como responsáveis por gerenciar processos e há um 

alinhamento entre todos os gerentes responsáveis por uma determinada cadeia de valor. 

Dados da mensuração dos processos são registrados, analisados, e consultados na projeção 

de resultados futuros. 

Descrição de trabalho, sistemas de gestão de conhecimento, e treinamento estão alinhados 

com processos 

Aplicações de TI estão alinhados com os processos que suportam. 

Organização usa SCOR para organizar processo de cadeia de suprimentos. 

Nível 5 

Otimizado 

Os processos estão bem mensurados e geridos. 

Equipes de melhoria de processos estão constantemente trabalhando para aprimorar a 

eficiência, efetividade e consistência dos processos 

Organização possui programa Seis Sigma e processo tem equipe Green ou Black Belt 

treinada. 

QUADRO 3 - MODELO DE MATURIDADE DE P. HARMON (ADAPTADO DE HARMON, 2004) 

 

 

3.1.2.4 Business Process Maturity Model Object Management Group (BPMM-
OMG) - OMG 
 

 

O modelo de maturidade do OMG, como a maioria dos modelos de maturidade, 

segue o padrão de 5 níveis de maturidade do modelo CMMI de Humphrey, (OMG, 2008) 

(Quadro 4). Os níveis de maturidade de 2 a 5 são compostos por áreas de processos 
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que, em conjunto, permitem o alcance da capacidade no nível. Segundo a versão 1.0 do 

BMMM-OMG:  

 

Cada área de processo é projetada para atingir metas específicas na criação, 

suporte ou manutenção da característica do estado organizacional do nível. 

Cada área de processo consiste em uma coleção de práticas recomendadas 

integradas que indicam o que deve ser feito, mas não como deve ser feito. Assim, 

as organizações são livres para definir seus próprios métodos e abordagens para 

satisfazer as metas e objetivos de cada área de processo (OMG, 2008, p.4) 

(tradução nossa). 

 

 
Maturidade Nível Concentre as áreas do processo 

5 

Inovando 

Os processos da organização são 

continuamente melhorado 

• Planejamento de Melhorias Organizacionais 

• Alinhamento de Desempenho Organizacional 

• Defeito e Prevenção de Problemas 

• Melhoria de Capacidade Contínua 

• Melhoria Inovadora Organizacional 

• Implantação de Melhorias Organizacionais 

4 

Previsível 

Processos de trabalho são gerenciados 

quantitativamente para estabelecer resultados 

previsíveis 

• Gestão de Ativos Comuns Organizacionais 

• Capacidade Organizacional e Gerenciamento de Desempenho 

• Integração de processos de produtos e serviços 

• Gerenciamento quantitativo de produtos e serviços 

• Gestão quantitativa de processo 

3 

Padronizado 

Organização estabelece processos e ativos 

padrão para executar o trabalho de produto e 

serviço 

• Gestão de Processos Organizacionais 

• Desenvolvimento de Competências Organizacionais 

• Gerenciamento de recursos organizacionais 

• Gerenciamento de Configuração Organizacional 

• Gerenciamento de negócios de produtos e serviços 

• Gerenciamento de trabalho de produtos e serviços 

• Preparação de Produtos e Serviços 

• Implantação de produtos e serviços 

• Operações de produtos e serviços 

• Suporte de produtos e serviços 

2 

Gerenciado 

Gerentes estabelecem um ambiente de 

trabalho estável em sua unidade de trabalho 

• Liderança no Processo Organizacional 

• Governança Corporativa de Negócios 

• Gerenciamento de Requisitos de Unidade de Trabalho 

• Planejamento e Compromisso da Unidade de Trabalho 

• Monitoramento e Controle da Unidade de Trabalho 

• Desempenho da Unidade de Trabalho 

• Gerenciamento de Configuração da Unidade de Trabalho 

• Gerenciamento de Sourcing 

• Processo e garantia do produto 

1 

Inicial 

Esforços individuais sem explícito 

suporte de processo ou organizacional 

 

QUADRO 4 - MODELO DE MATURIDADE DO OMG (ADAPTADO DE OMG, 2008) 
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3.1.2.5 Business Process Orientation Maturity Framework (BPO-MF) - P. Willaert 
et al. 
 

 

O modelo de Willaert et al. utiliza o conceito de gestão orientada a processos 

(Business Process Oriented – BPO), como a visão das pessoas sobre sua organização 

sob a perspectiva de seus processos ponta-a-ponta. Neste sentido, segundo os autores, 

para mudar a visão das pessoas exigirá conhecimento e habilidades em vários domínios, 

isto é, uma visão holística da organização. Assim, para utilização da Gestão de 

Processos é preciso “levar em conta o ambiente, a estratégia, os valores e as crenças 

da empresa, a tecnologia da informação e, finalmente, a resistência à mudança do 

pessoal que trabalha na organização” (WILLAERT et. al., 2007, p.3). 

Para tanto, o os autores desenvolveram um modelo com oito dimensões (H1 a 

H8), considerando o grau de maturidade da empresa avaliada, a partir do score 

alcançado pela organização nas dimensões (Quadro 5).  

 

 
H1 O grau de orientação ao cliente está positivamente relacionado ao grau de BPO. 

H2 O grau de visão do processo em uma organização está positivamente relacionado grau de BPO. 

H3 
O grau de características de integração organizacional está positivamente relacionado ao grau de 

BPO. 

H4 
O grau de características de desempenho do processo em uma organização positivamente 

relacionado ao grau de BPO. 

H5 
O grau em que cultura, valores e crenças são voltados para o processo está positivamente 

relacionado com o grau de BPO. 

H6 
O grau de características de gerenciamento de pessoas em uma organização está positivamente 

relacionado ao grau de BPO. 

H7 
A presença de tecnologia de informação de suporte a processos em uma organização está 

positivamente relacionada ao grau de BPO. 

H8 
O grau em que uma organização é orientada pelo fornecedor está positivamente relacionado com o 

grau de BPO. 

QUADRO 5 - MODELO DE MATURIDADE DE P. WILLAERT  ET. AL (ADAPTADO DE WILLAERT  ET. AL.,  2007) 
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3.1.2.6 Business Process Orientation Maturity Model (BPO-MM) - K. 
McCormack, W. Johnson. 
 

 

Os autores trazem em seu modelo 4 níveis de maturidade, tomando como escala 

um continuum, que parte de uma organização “fortemente funcional” até uma 

organização “fortemente funcional” e “fortemente por processo” (Quadro 6). Da mesma 

forma que o modelo de Willaert, leva em conta a visão de gestão orientada a processos 

- BPO (MCCORMACK e JONSON, 2001).  

 
 

Ad Hoc Fortemente funcional, processo pouco visível 

Definido Fortemente funcional, fronteiras de processo visíveis 

Linkado Fortemente funcional, Processo definido, mas com lacunas 

Integrado Fortemente funcional e Por Processo 

QUADRO 6 - MODELO DE MATURIDADE DE K. MCCORMACK, W. JOHNSON (ADAPTADO DE  MCCORMACK E 

JOHNSON, 2001) 

 

 

3.1.2.7 Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) - M. Hammer. 

 

 

A exemplo de Rosemann e de Bruin, Hammer traz um modelo multidimensional, 

porém, estratificado em 3 níveis. No primeiro nível o autor separa os fatores a serem 

avaliados em dois tipos: Capacidade e Facilitadores. Esses dois tipos são subdivididos 

em cinco categorias cada, que, por sua vez, dão origem a subcategorias (Quadro 7). 

Para cada uma dessas categorias o autor propões cinco níveis de maturidade: P1 a P5 

para avaliação dos Processos (Facilitadores) e E1 a E5 para avaliação da Organização 

(Capacidades) – (HAMMER 2007).  
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C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S
 

Desenho 

Propósito 

Contexto 

Documentação 

Atores 

Conhecimento 

Habilidades 

Comportamento 

Proprietário 

Identidade 

Atividades 

Autoridades 

Infraestrutura 
Sistemas de Informação 

Sistemas de Recursos Humanos 

Métricas 
Definição 

Utilização 

F
A

C
IL

IT
A

D
O

R
E

S
 

Liderança 

Consciência 

Alinhamento 

Comportamento 

Estilo 

Cultura 

Trabalho de Grupo 

Foco no cliente 

Responsabilidade 

Atitude dirigida a mudança 

Expertise 
Pessoas 

Metodologia 

Governança 

Modelagem de Processo 

Accountability 

Integração 

QUADRO 7 - MODELO DE MATURIDADE DE HAMMER  (ADAPTADO DE HAMMER, 2007) 

 

 

3.1.2.8 Process Management Maturity Assessment (PMMA) - M. Rohloff. 
 

 

O modelo de Rohloff, um modelo linear, fornece uma metodologia para uma 

análise estruturada e avaliação objetiva do status de implementação do gerenciamento 

de processos (maturidade do gerenciamento de processos) e a conformidade com os 

padrões do Framework Siemens Process. Segundo o autor, O PMMA segue a estrutura 
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principal do Método de Integração do Modelo de Maturidade da (CMMI), mas fornece 

uma avaliação holística, com base em um conjunto abrangente de critérios, de todas as 

áreas relevantes para o BPM (ROHLOFF, 2009) (Quadro 8).  

 

 

5 

Otimizando 

• Os processos são analisados, otimizados e ajustados às mudanças nas exigências do mercado 

sistematicamente 

•  O benchmarking e o compartilhamento de melhores práticas são usados continuamente para 

identificar potenciais melhorias 

•  Métodos para evitar erros são usados 

4 

Quantitativamente 

Gerenciado 

• Medição e ajuste contínuos do desempenho do processo (qualidade e quantidade) 

•  A gestão de processos está sujeita a uma avaliação sistemática da maturidade (PMMA 

contínua) 

• Implementação de controle de iniciativas com top + graus de implementação 

3 

Definido 

• O panorama do processo é derivado de componentes principais sistematicamente 

determinados da cadeia de valor, estratégia de negócios e diretrizes internas / externas 

vinculantes. 

• Para compilar um portfólio de processos, uma avaliação compreensível e priorização desses 

processos é conduzido 

•  Os processos sistematicamente apurados e estrategicamente relevantes, incl. KPIs são 

documentados de acordo com o SPF na casa de processo de referência do GROC, é 

estabelecida uma KVP 

• Responsabilidades por processos são estabelecidos (papéis, comitês) 

• Regras e métodos do gerenciamento de processos são definidos e implementados 

2 

Gerenciado 

• Necessidade de ação identificada / gerente de projeto 

• Processos particulares no GROC são harmonizados / padronizados 

•  Implantação do gerenciamento de processos conforme necessário 

• Approach Abordagem orientada por situações e / ou eventos 

1 

Inicial 

• Os processos não são definidos - abordagem ad-hoc 

• O sucesso depende de certos especialistas 

• Agenda, qualidade e custos não são previsíveis 

QUADRO 8 - MODELO DE MATURIDADE DE ROHLOFF (ADAPTADO ROHLOFF, 2009) 

 

 

3.1.2.9 Value-based Process Maturity Model (vPMM) - J. Lee, D. Lee e S. Kang. 
 

 

Para Lee, Lee e Kang (2009, p. 193), “um modelo de maturidade do processo de 

negócios deve ser capaz de fornecer não apenas um roteiro para melhoria de processos, 

mas também orientação para a criação de valor de negócios”. Neste ímpeto, os autores 

elaboraram um modelo que identifica os valores de negócios de uma organização nos 
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seus processos de negócios e possibilita garantir que o nível de maturidade de uma 

organização significa os recursos para atingir os valores de negócios da organização. 

O vPMM propõe 4 níveis de maturidade e divide as áreas de processos em quatro 

categorias: gerenciamento organizacional, gerenciamento de trabalho, gerenciamento 

de processos e suporte organizacional (Quadro 9).  

 

Otimização 

• Uso sistemático dos dados de 

desempenho do processo para melhorar e 

otimizar o processo 

 

Quantitativamente 

Gerenciado 

• Medição do desempenho do processo 

quantitativamente 

• Uso de dados de desempenho de 

maneira ad hoc para melhoria de 

processos 
 

Definido 

• Processo é definido 

• Medição do desempenho do processo 

• Uso dos dados de desempenho parcial 

apenas de maneira ad hoc para melhoria 

de processo  

Gerenciado 

• Processo parcialmente definido 

• Medição do desempenho do processo 

parcialmente 

• Não é possível usar os dados de 

desempenho para melhoria de processo 
 

QUADRO 9 - MODELO DE MATURIDADE DE J. LEE, D. LEE E S. KANG  (ADAPTADO DE  LEE, LEE E KANG, 2009) 

 

 

3.2 Investigação Documental – Relatório de Gestão e Diagnóstico de Governança da 

Justiça Federal. 

 

 

3.2.1 Relatório de Gestão encaminhados ao TCU de 2015 a 2017. 

 

 

No desempenho de suas atribuições, o Tribunal de Contas da União recebe e 

disponibiliza anualmente, por intermédio do seu portal na internet, os relatórios de gestão 

dos responsáveis pelas unidades da Administração Pública Federal sujeitas a sua 

jurisdição, os quais são compostos por um conjunto de demonstrativos e documentos de 

natureza contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional. Os relatórios são 
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analisados e servem como base para o julgamento da regularidade da gestão dos órgãos 

jurisdicionados, conforme informação disponível no site www.tcu.gov.br. 

Foram selecionados os relatórios de gestão encaminhados ao TCU a partir de   

2015, quando as normas de contas e de relatórios de gestão reduziram os quadros 

descritivos e iniciaram a aproximação aos padrões internacionais, conforme relatado no 

XXXVI Encontro de Dirigentes (2018).  

Os dados relativos aos esforços realizados pelos tribunais da Justiça Federal 

relacionados a gestão de processos foram categorizados por ano de referência e órgão 

(Apêndice E). 

 

 

3.2.2 Diagnóstico de Governança da Justiça Federal. 

 

 

O Conselho da Justiça Federal instituiu, em 2016, o Índice de Governança da 

Justiça Federal (iGovJF). Esse indicador busca apurar o nível de maturidade em 

governança das 27 Seções Judiciárias, dos 5 Tribunais Regionais Federais e do 

Conselho da Justiça Federal. A partir de questionário eletrônico enviado a todas as 

unidades judiciais, avaliou-se 55 práticas de gestão, abordando 5 dimensões:  

 

I - Estrutura e Funcionamento da Rede de Governança;  
II - Gestão de Pessoas e da Informação;  
III - Execução da Estratégia - Melhoria, Inovação e Controle;  
IV - Monitoramento e Avaliação de Resultados;  
V - Comunicação, Relacionamento Institucional e Transparência. 
 
 

Neste relatório, uma análise comparativa é apresentada entre as avaliações 

realizadas em 2015 e 2016, tendo sido padronizada a seguinte escala de avaliação: 

 
a) Satisfatório - Implementou integralmente a prática recomendada; 
b) Em desenvolvimento - Não havia implementado a prática em 2015, mas fez 

compromisso de adotar em 2016, ou, ainda, tinha intenção de implementar a 
prática em 2015 e em 2016 a adotou de forma parcial; 

c) Inconsistente - Para as práticas que apresentaram pior resultado no segundo 
ciclo em relação ao primeiro; 
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d) Inerte - Não tendo implantado integralmente a prática, manteve o desempenho 

em 2015 e 2016. 

 

Foi realizada extração dos dados relativos a Gestão de Processos que foram 

sintetizados no Apêndice F. 

Para facilitar a análise dos resultados a ser realizada no item 3.5.1, os dados foram 

transpostos para os Gráficos 1, 2 e 3, com a identificação dos assuntos vinculados a 

gestão de processos identificados (Pessoas, Governança de Processos, Métodos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – CAPACIDADE RELACIONADA A PESSOAS 
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INCONSISTENTE

INERTE

SATISFATÓRIO

O órgão dispõe de programa regular de treinamento de servidores 
e magistrados em gerenciamento de processos, que inclua gestão 

de riscos (Pessoas)
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GRÁFICO 2 – CAPACIDADE RELACIONADA À GOVERNANÇA DE PROCESSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – CAPACIDADE RELACIONADA A MÉTODOS 

 

 

3.3 Pesquisa de Campo – Levantamento de dados junto aos órgãos da Justiça 
Federal 
 

 

O modelo a ser construído, conforme sugerem os autores dos metamodelos 

(PAULK, 2010; DE BRUIN ET. AL., 2005; METTLER, 2011; BECKER, 2009; 
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metodologia específica (Métodos) 
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ROGLINGER e BECKER, 2012; VAN LOOY, POELS, e SNOECK, 2017), deverá ser 

subsidiado com dados das organizações a serem avaliadas. 

Desta forma, foi elaborado um questionário (Apêndice A) com o objetivo de coletar 

informações das organizações envolvidas. Para tanto, foram propostas 3 questões 

abertas, cada uma abordando um tema diferente: (1) Barreiras, (2) Oportunidades e (3) 

Providências, buscando levantar variáveis ambientais, internas e externas à organização 

(forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) com foco em gestão de processos 

(NIEHAVES, PÖPPELBUß e BECKER, 2014). O questionário foi oferecido aos tribunais 

federais: Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Tribunal Regional Federal da 

2ª Região (TRF2), Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF4) e Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), bem com 

suas seccionais (primeira instância), a serem respondidos por profissionais que, em 

algum momento, tiveram contato com atividades relacionadas a gestão de processos. 

Não foi solicitada a identificação do servidor, no entanto, para entender o ponto 

de vista dos entrevistados e permitir uma melhor compreensão das forças e fraquezas 

para o direcionamento do modelo (VAN LOOY, POELS e SNOECK, 2017; DE BRUIN 

ET. AL, 2005), foi solicitada a identificação do tipo de órgão (tribunal ou seccional) e 

respectiva área de atuação (Apoio gerencial; Área de Negócio Fim; Áreas de Negócio 

Meio; Tecnologia da Informação; Gestão de Pessoas). 

Foram obtidas 15 respostas (Apêndice A), entre tribunais e seccionais. Das cinco 

regiões das Justiças Federais, apenas uma região não enviou respostas. 

 

 

3.4 Análise e Discussão dos Resultados 
 

 

Nesta Seção serão analisados e discutidos os resultados da Pesquisa 

Bibliográfica, da Investigação Documental e da Pesquisa de Campo realizadas, bem 

como a forma como servirão de subsídio para a construção do modelo de maturidade 

em gestão de processo a ser proposto.  

 

3.4.1 Resultado da Pesquisa Bibliográfica 
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3.4.1.1 Metamodelos de Maturidade 
 

 

Após análise dos 12 metamodelos conclui-se que trazem contribuições 

complementares e, portanto, podem ser consolidados em um metamodelo próprio que 

será utilizado para a construção do modelo de maturidade em gestão de processos a ser 

proposto. Portanto, foram utilizadas as contribuições dos metamodelos desde que não 

fossem mutuamente excludentes e que mantivessem uma coerência entre si (Quadro 

10). 

 

Metamodelo Contribuições 

de Bruin et. al. (2005) - 

Understanding the Main 

Phases of Developing a 

Maturity Assessment 

Model 

• Desenvolver modelo de maturidade em fases (Escopo, Desenho, Def. 

Conteúdo, Teste, Implantação e Manutenção). 

• Modelos com estágios lineares (e.g. CMM) não representam 

adequadamente a maturidade, necessário uma estratificação em 

componentes e subcomponentes (Capacidades). 

Becker, Knackstedt e 

Pöppelbuß (2009) - 

Developing Maturity 

Models for IT 

Management – A 

Procedure Model and its 

Application 

• Um novo modelo de maturidade deve ser substanciado por uma 

comparação com modelos existentes 

• Devem ser desenvolvidos iterativamente 

• Devem ser utilizadas uma variedade métodos de pesquisa 

• A relevância da solução deve ser demonstrada 

• Domínio, condições e benefícios devem ser determinados 

• Devem ser documentados em detalhes  

Mettler (2011) - Maturity 

assessment models: a 

design Science research 

approach 

• Desenvolver modelo de maturidade em fases. 

• Critérios de decisão a serem satisfeitos: Escopo, Modelagem, 

Avaliação, Expressão de evolução. 

• Desenvolvimento de modelos próprios 

Pöppelbuß, Röglinger  

(2011) - what makes a 

useful maturity model? A 

framework of general 

design principles for 

maturity models and its 

demonstration in business 

process management 

• Propõe princípios de design (DPs):  

✓ Basic Design Principles 

✓ Design Principles For Descriptive Purpose Of Use 

✓ Design Principles For Prescriptive Purpose Of Use 

• A estrutura representa uma “lista de verificação” pragmática, mas bem 

fundamentada, que permite comparar modelos alternativos de 

maturidade. 

Röglinger, Pöppelbuß e 

Becker (2012) - Maturity 
• Mesmas contribuições do metamodelo de Poeppelbuß, Röglinger 

(2011). 
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Models in Business 

Process Management 

Van Looy, Backer e Poels 

(2011) – Defining 

business process 

maturity. A journey 

towards excellence 

• Definição de maturidade em gestão de processos por meio de: 

✓  Escopo: modelagem, implantação, otimização, 

gerenciamento, cultura da organização e a estrutura da 

organização 

✓ Terminologia: Maturidade (até que ponto uma organização 

implementou explicitamente e consistentemente seus 

processos, levando em conta os componentes básicos do 

BPMM) e   Capacidade (competências para alcançar os 

resultados do processo alvo). 

✓ Design: um BPMM é mais útil se fornecer um método de 

avaliação e melhoria. 

McCormack et al. (2009) - 

A global investigation of 

key turning points in 

business process maturity 

• Encontrar os pontos-chave de mudança é importante para que as 

organizações se localizem e concentrem esforços para a transição 

sustentável.  

Steenbergen et al. (2010) 

- The Design of Focus 

Area Maturity Models 

• Método de desenvolvimento: 

✓ Determinação de Escopo 

✓ Desenho do Modelo 

✓ Desenvolvimento do Modelo 

✓ Implementação e Exploração 

Van Looy (2013) - 

Choosing the right 

business process maturity 

model 

• Consolidação/integração de modelos maturidade já existentes, 

combinando e mudando suas estruturas.  

Van Looy e Poels (2012) - 

A conceptual framework 

and classification of 

capability areas for 

business process maturity 

• Estudo que culminou com a construção de um aplicativo para escolha 

de modelo de maturidade entre 69 disponíveis no mercado. O aplicativo 

não foi utilizado em vista da decisão de utilização de metamodelos para 

a construção/customização do modelo de maturidade. 

Tarhan, Turetken, Reijers 

(2016) - Business 

Process Maturity Models: 

A Systematic Literature 

Review  

• Levantamento de modelos mais referenciados pela literatura 

acadêmica especializada. O estudo do Tarhan será utilizado para análise 

de modelos e customização. 

Niehaves, Pöppelbuß e 

Becker (2014) - BPM 

capability development – 

a matter of contingencies 

• fatores de contingência como variáveis ambientais e características 

organizacionais devem ser levados em consideração para a busca do 

aprimoramento das capacidades relacionados a gestão de processos.  

QUADRO 10 – CONTRIBUIÇÕES  DOS  METAMODELOS  DE MATURIDADE 
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3.4.1.2 Modelos de Maturidade 
 

 

Em vista da decisão de construir o modelo baseado em capacidades 

organizacionais, conforme prescrito no metamodelo de de Bruin et al. (2005), foi 

realizada uma comparação entre modelos de maturidade estudados. Dos nove modelos 

apenas quatro (BPM-CF, BPMM-FIS, BPO-MF e PEMM) foram estruturados com base 

em capacidades organizacionais relacionadas a gestão de processos. Como pode ser 

observado no Quadro 11, as capacidades propostas pelos modelos, quando 

comparadas, se autocontemplam. 

 

 

BPM-CF BPMM-FIS BPO-MF PEMM 

Alinhamento Estratégico Estratégia 

Orientação ao cliente 

Governança 

Orientação ao 

Fornecedor 

Desempenho do 

Processo  Governança em Processos Controles 

Métricas 

Culturas 

Pessoas 

Cultura Valores e 

Cresças 
Cultura 

Pessoas Pessoas 

Propriedade 

Liderança 

Atores 

Infraestrutura 
Tecnologia da Informação 

Tecnologia da 

Informação 

Tecnologia da 

Informação 

Métodos Processos 

Visualização do 

Processo 
Expertise 

Integração 

Organizacional 
Desenho 

QUADRO 11 – COMPARAÇÃO DOS  MODELOS  PELAS  CAPACIDADES AVALIADAS 
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Apenas os modelos de Rosemann e de Bruin (BPM-CF) e Hammer (PEMM), no 

entanto, possuem uma estratificação das categorias de capacidades em subcategorias. 

Para verificar se há uma exaustão recíproca das subcategorias, foi realizada um 

cruzamento destes dois modelos, em suas subcategorias. Após o cruzamento, ficou 

constatado que as subcategorias do modelo de Hammer estão contempladas no modelo 

de Rosemann e de Bruin (Figura 3). 
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BPM-CF  PEMM 

Fatores Capacidades  Subcategoria Categoria Tipo 

Alinhamento 

Estratégico 

Plano de melhoria de 

processos 
 Propósito 

Desenho 

FA
C

ILITA
D

O
R

E
S 

 Vinculação entre estratégia e 

capacidades gestão de 

processos 

 Contexto 

Arquitetura de processo 

corporativo 
 Documentação 

Medição de resultados do 

processo 
 Conhecimento 

Atores 
Clientes e partes interessadas 

no processo 
 Habilidades 

Governança 

de Processos 

 Tomada de decisão em gestão 

de processos 
 Comportamento 

Responsabilidades e 

atribuições 
 Identidade 

Proprietário 
 Vinculação entre métricas de 

processo & performance 
 Atividades 

Padrões em gestão de 

processos 
 Autoridades 

 Controles em gestão de 

processos 
 Sistemas de Informação 

Infraestrutura 

Métodos 

Desenho e modelagem de 

processos 
 Sistemas de Recursos Humanos 

Implementação e execução de 

processos 
 Definição 

Métricas 
Controle e medição de 

processos 
 Utilização 

Aprimoramento e inovação de 

processos 

 
Consciência 

Liderança 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S 

Gestão de projetos em 

processos 
 Alinhamento 

Tecnologia 

da 

Informação 

Desenho e modelagem de 

processos 
 Comportamento 

Implementação e execução de 

processos 
 Estilo 

Controle e medição de 

processos 
 Trabalho de Grupo 

Cultura 

Aprimoramento e inovação de 

processos 
 Foco no cliente 

Gestão de projetos em 

processos 
 Responsabilidade 

Pessoas 

Habilidades e expertise 
 Atitude dirigida a mudança 

Conhecimento em gestão de 

processos 
 Pessoas 

Expertise 
Educação e aprendizado em 

processos 
 Metodologia 

Comunicação e colaboração 

em processos 
 Modelagem de Processo 

Governança 
Liderança em gestão de 

processos 
 Accountability 

Culturas 

Responsabilidade pela 

mudança nos processos 
 Integração 

Crença e valores em processos    
 

Comportamento e atitudes em 

processos 
   

 

Atenção dos líderes para 

processos 
   

 

Rede social em gestão de 

processos 
   

 

FIGURA 3  – CRUZAMENTO DAS SUBCATEGORIAS  DOS MODELOS  DE ROSEMANN E DE BRUIN E HAMMER 
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Desta forma, foi possível concluir que o modelo de Rosemann e de Bruin (BPM-

CF) é o mais abrangente entre os modelos estudados, no que diz respeito às 

capacidades organizacionais relacionadas a gestão de processos. 

 

 

3.4.2 Resultado Investigação Documental 
 

 

 

Os dados coletados dos relatórios de gestão encaminhados ao TCU, assim como 

os resultados da pesquisa feita pelo CJF, no Diagnóstico de Governança da Justiça 

Federal, evidenciam uma assimetria entre os órgãos da Justiça Federal, em relação à 

quantidade e qualidade das ações relacionadas a gestão de processos. Com relação aos 

relatórios de gestão, as ações relacionadas a gestão de processos, quando existentes, 

se restringem a mapeamento esparsos, programas de capacitação na área e ações 

ligadas a gestão de riscos. Os dados do Diagnóstico de Governança da Justiça Federal, 

trazem 3 itens relacionados a capacidades organizacionais: treinamento (Pessoas), 

Mapeamento de processos (Governança de Processos) e Aprimoramento e melhoria de 

processos (Métodos). Apesar de serem insuficientes para determinar a maturidade da 

organização em gestão de processos, os resultados são evidentes, apontando um nível 

ainda básico de maturidade em gestão de processos. 

Desta forma, os dados apontam que os órgãos pesquisados, tem algum nível de 

adesão às práticas de Gestão de Processos (QP1), mas também indicam a real 

necessidade de adoção de um instrumento de aferição da situação corrente dos órgãos 

no que diz respeito às capacidades relacionadas aos processo de negócio, capaz de 

orientá-las nas ações de amadurecimento e de benchmarking, para projetos mais 

abrangentes. 

 

 

3.4.3 Resultado da Pesquisa de Campo 
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Os dados levantados na pesquisa de campo e apresentados no Apêndice A, 

trazem algumas questões relativas à realidade das organizações pesquisadas que 

fornecerão uma base para a construção/customização do modelo de maturidade para 

Justiça Federal.  

Para verificar a existência de capacidades em gestão de processos (a serem 

utilizados no modelo de maturidade a ser proposto) presentes nos dados coletados junto 

aos órgãos da Justiça Federal, foram enumeradas as capacidades de Rosemann e de 

Bruin (Quadro 12). Ao lado de cada uma das capacidades foi inserido o número de vezes 

que o item foi citado nas respostas dos servidores.  

 

 

Alinhamento 

Estratégico 

1. Plano de melhoria de processos (1) 

2. Vinculação entre estratégia e capacidades gestão de processos (4) 

3. Arquitetura de processo corporativo (3) 

4. Medição de resultados do processo (1) 

5. Clientes e partes interessadas no processo (0) 

Governança de 

Processos 

6. Tomada de decisão em gestão de processos (1) 

7. Responsabilidades e atribuições (0) 

8. Vinculação entre métricas de processo & performance (1) 

9. Padrões em gestão de processos (0) 

10. Controles em gestão de processos (0) 

Métodos 

11. Desenho e modelagem de processos (1) 

12. Implementação e execução de processos (0) 

13. Controle e medição de processos (0) 

14. Aprimoramento e inovação de processos (0) 

15. Gestão de projetos em processos (0) 

Tecnologia da 

Informação 

16. Desenho e modelagem de processos (0) 

17. Implementação e execução de processos (0) 

18. Controle e medição de processos (0) 

19. Aprimoramento e inovação de processos (0) 

20. Gestão de projetos em processos (0) 

Pessoas 

21. Habilidades e expertise (2) 

22. Conhecimento em gestão de processos (22) 

23. Educação e aprendizado em processos (4) 

24. Comunicação e colaboração em processos (0) 

25. Liderança em gestão de processos (0) 

Culturas 

26. Responsabilidade pela mudança nos processos (3) 

27. Crença e valores em processos (3) 

28. Comportamento e atitudes em processos (8) 

29. Atenção dos líderes para processos (7) 

30. Rede social em gestão de processos (2) 

QUADRO 12  – CAPACIDADES EM GESTÃO DE PROCESSO NO MODELO DE ROSEMANN E DE BRUIN 
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Para analisar os fatores relacionados a gestão de processos que mais mereceram 

destaque pelos respondentes, foi elaborado o Gráfico 4.  

 

 

 

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POR FATORES EM GESTÃO DE PROCESSO 

 

 

Comparando as respostas dos servidores às capacidades do modelo de 

Rosemann e de de Bruin, foi possível identificar 4 novas capacidades em gestão de 

processo (n) e 13 boas práticas (bp) os quais foram relacionadas no Quadro 13, 

discriminando o número de vezes que ocorreram nas respostas dos servidores. Especial 

destaque para a criação e manutenção de uma estrutura especializada em gestão de 

processos (n1), com 14 citações. 

 

 

nbp 
Quantidade 

de citações 

Descrição 

n1 14 Estrutura especializada 

n2 1 Acesso à atividade fim  

n3 1 Comunicação entre Regionais 

n4 1 Disseminação do PE 

0

5

10

15

20

25

30

Alinhamento
Estratégico

Governança de
Processos

Métodos

Tecnologia da
Informação

Pessoas

Culturas
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bp1 4 Atender às normas e recomendações ligadas à área de GP. 

bp2 2 Utilizar as técnicas BPM para poupar recursos 

bp3 1 Vincular gestão de riscos e BPM 

bp4 1 Desenvolver Projetos nacionais 

bp5 1 Aproximar 1ª e 2ª instância 

bp6 2 Capacitar de magistrados 

bp7 1 
Estabelecer pré-requisito de formação na área de GP para ocupante de cargos de 

gestão 

bp8 1 
Estabelecer de metas para treinamento de gestores na área de GP, vinculadas ao 

PE 

bp9 5 Capacitar de gestores 

bp10 1 Estabelecer política de gestão de processos 

bp11 1 
Estabelecer meta estratégica para migração do modelo funcional para orientado 

a processos 

bp12 1 Estabelecer metas para os processos críticos 

bp13 1 Expandir a cadeia de valor para englobar 1ª e 2ª instâncias 

QUADRO 13 – CAPACIDADES  E BOAS  PRÁTICAS  AFERIDAS  NAS RESPOSTAS  DOS  SERVIDORES 

 
 
4 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE MATURIDADE 
 

 

O modelo de maturidade customizado para o Poder Judiciário será construído em 

fases e será baseado nos modelos já existentes, com a customização a partir dos dados 

coletados junto às organizações pesquisadas.  

Desta forma, a seção será subdividida em 4 subseções: A primeira refere-se a 

Fase 1 – Definição de Escopo, onde os modelos existentes serão analisados e serão 

respondidas algumas questões com o objetivo de esclarecer forma, conteúdo e finalidade 

do modelo. A segunda subseção trata da Fase 2 – Desenho, onde serão definidos os 

conceitos utilizados, o formato do modelo, a metodologia de aplicação e, ainda, 

sugestões para utilização de resultados. A terceira traz a Fase 3 – Teste Piloto, onde 

será realizado um teste piloto, em um dos órgãos da Justiça Federal, com o objetivo de 

analisar a usabilidade e inteligibilidade do modelo. Na última subseção, a Fase 4 – 

Refinamento, o modelo será revisto para agregar sugestões colhidas na fase anterior. 
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4.1 Definição de Escopo (FASE 1) 
 

 

Foram respondidas 10 questões relativas ao escopo (E) para delimitação do 

modelo proposto.  

 

E1 – Domínio de Aplicação: análise da maturidade em gestão de processos.  

E2 – Público-Alvo: todos os órgãos da Justiça Federal (entendida como os 

órgãos com atribuições instituídas no art. 106, da Constituição Federal de 1988). 

E3 – Disseminação: aberta para todos interessados. 

E4 – Foco de Aplicação: capacidades organizacionais globais. A maturidade 

será medida levando em conta a gestão de processos e não cada processo. 

E5 – Método de Aplicação: auto avaliação. 

E6 – Respondentes: gestores e equipe de apoio gerencial. 

E7 – Função objetiva: Multidimensional (por capacidades). 

E8 – Processo de desenho: customizado a partir dos modelos de maturidade de 

processos de negócios mais referenciados na literatura acadêmica. 

E9 – Produto do desenho: Guia do usuário do modelo de maturidade para o 

Poder Judiciário (Apêndice L). 

E10 – Periodicidade: semestral. 

 

 

4.2 Desenho (FASE 2) 
 

4.2.1 Questões de Desenho 
 

 

Foram descritas 7 questões relativas ao desenho (D) para formatação do modelo 

proposto.  

D1 - Definição de maturidade: a medida em que uma organização implementou 

processos de forma explícita e consistente, levando em conta todas as capacidades de 

gestão de processos, de acordo com os objetivos do negócio (VAN LOOY, BACKER e 

POELS ,2011).  
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D2 – Definição de capacidade: “A habilidade ou competência de uma 

organização para alcançar os resultados pretendidos, por meio de um processo ou área 

de processo. A capacidade precisa que uma organização seja madura o suficiente para 

sustentá-la” (VAN LOOY, BACKER E POELS, 2011, p. 1129). 

D3 – Definição de processos críticos: processos-chave que tem alto impacto na 

visão do negócio e nos objetivos organizacionais (DAVENPORT; SHORT, 1990). 

D4 – Definição de maturação: aumento global das capacidades em gestão de 

processos, permitindo uma sustentabilidade do modelo de gestão baseado em 

processos (VAN LOOY, BACKER e POELS ,2011). Para o modelo proposto, significa 

que a organização amadureceu na medida que suas capacidades, em bloco, elevaram 

de nível de maturidade para o seguinte. 

D5 – Níveis de Maturidade: o nível de maturidade é aferido por meio dos níveis 

de maturidade das capacidades organizacionais e dos fatores. Após realizado esse 

cálculo é possível verificar o nível de maturidade da organização em gestão de 

processos. Todos os modelos estudados no item 3.2, com exceção do modelo de Willaert 

et. al., propõem 4 ou 5 níveis de maturidade. Assim, para o presente modelo serão 

propostos 5 níveis de maturidade (Quadro 14). Cada nível de maturidade pressupõe já 

agregar as características de maturidade do nível anterior. 

 

NÍVEL 5 
 

SUSTENTÁVEL 

NÍVEL 4 
 

AVANÇADO 

NÍVEL 3 
 

INTERMEDIÁRIO 

NÍVEL 2 
 

BÁSICO 

NÍVEL 1 
 

NÁO INICIADO 

QUADRO 14  – NÍVEIS  DE MATURIDADE PARA O MODELO PROPOSTO 
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D6 – Capacidades utilizadas: serão utilizadas as capacidades em gestão de 

processos, distribuídas em 6 fatores, do modelo de Rosemann e De Bruin (2005), por 

ser este o modelo mais abrangente, conforme resultado de pesquisa descrito no item 

3.5.1.2. Também será agregada a capacidade “Maturidade do Processo”, no fator 

“Governança de Processos”, por ser uma dimensão diretamente ligada a interrelação 

dos processos mapeados pela organização, variável medida dispersamente no modelo 

de Rosemann e de Bruin, mas tratada especificamente em outros modelos (BPMM-FIS, 

BPMM-HR, BPMM-OMG, PMMA e vPMM). Quatro novas capacidades, levantadas a 

partir da pesquisa de campo, serão agregadas ao modelo: Estrutura especializada; 

Acesso à atividade fim; Comunicação entre Regionais; e Disseminação do PE. 

D7 - Caminhos de maturação: para a elevação de nível de maturidade da 

organização, após a sua medição, a organização deverá adotar as boas práticas a serem 

elaboradas para cada capacidade. A priorização das ações deve levar em conta os 

fatores e as capacidades com níveis mais baixos e, a partir desse set de capacidades, 

utilizar técnicas de priorização de livre escolha pela organiza (Matriz GUT, RICE, Matriz 

de Custo-Benefício etc.). Algumas boas práticas foram sugeridas pelas organizações 

pesquisadas e estão organizadas por fator de capacidade no Apêndice K. 

 

 

4.2.2 Definição do formato do modelo 

 

 

O modelo de maturidade de Rosemann e de Bruin (2005) tem um alto grau de 

complexidade, trazendo, além da ampla cobertura de capacidades, conceitos como 

“proficiência” e “cobertura”, escopo temporal e organizacional, o que exige um maior 

esforço de treinamento por parte do usuário e de multiplicação de conhecimento para 

sua correta aplicação.  

O modelo de Hammer (2007) apesar de analisar processos individuais, também 

se utiliza de múltiplas capacidades. Seu modelo, de simples aplicação, utiliza 

“statements” para cada facilitador ou capacidade, que são escolhidos pelos entrevistados 

para definição do nível de maturidade do processo. 
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Baseado, portanto, no modelo de Hammer, foram formuladas 5 “situações de 

maturidade” para cada uma das capacidades (variáveis a serem analisadas) a serem 

escolhidas pelos entrevistados. Para cada uma foi atribuída uma pontuação baseada na 

escala Likert (10, 20, 30, 40, 50) (Apêndice G – Tabela de Situações de Maturidade). 

Para a validação semântica, visando conferir coerência às frases que refletem a 

atual “situação de maturidade” da organização pesquisada, em relação aos conceitos 

que carregam, a sua construção foi fundamentada nos estudos descritos no Quadro 15. 

 

Capacidades Autor Estudo 

Capacidades do modelo de 

Rosemann e de Bruin  

Rosemann E Brocke (2010) The Six Core Elements of Business 

Process Management 

Disseminação do 

Planejamento Estratégico 

Kaplan; Norton (1996) The balanced scorecard: translating 

strategy into action 

Maturidade de Processos De Boer, F., Müller, C. E Caten 

(2018) 

Assessment model for organizational 

business process maturity with a 

focus on BPM governance practices 

Estrutura Especializada 

 

Tregear, R (2010) Establishing the Office of Business 

Process Management 

QUADRO 15  – FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA DAS SITUAÇÕES DE MATURIDADE DAS CAPACIDADES DO 

MODELO 

 

No mesmo sentido, a Tabela de Situações de Maturidade foi aplicada em teste-

piloto, resultando no refinamento do modelo, objeto do item 4.4, e na nova Tabela de 

Situações de Maturidade (Apêndice J). 

 

 

4.2.3 Metodologia para aplicação do modelo 
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Para aplicação do modelo, o usuário deverá utilizar a Tabela de Situações de 

Maturidade (Apêndice G) e, junto aos gestores e a equipe de apoio gerencial, por meio 

de consenso, definir o a declaração que melhor define o atual grau de maturidade da 

organização para cada uma das capacidades, organizadas por fatores. Para auxiliar o 

correto entendimento de cada declaração, sugere-se utilizar os fundamentos teóricos de 

Rosemann e Brocke (Apêndice H). 

A aferição da maturidade deverá ser realizada por meio dos seguintes passos: 

 

a) após o preenchimento da Tabela de Situações de Maturidade, verificar a 

pontuação para cada capacidade; 

b) calcular o nível de maturidade por fator, por meio da média aritmética das 

capacidades do fator. Esse dado vai orientar priorização de fatores para as futuras 

ações de amadurecimento; 

c) calcular o nível de maturidade da organização em gestão de processos pela média 

aritmética de todas capacidades; 

d) comparar o valor obtido com a gradação padronizada da Régua de Maturidade 

(Quadro 16). 

 

 

Nível Pontuação Descrição 

Nível 1 De 0 a 9 NÃO INICIADO 

Nível 2 De 10 a 20 BÁSICO 

Nível 3 De 21 a 30 INTERMEDIÁRIO 

Nível 4 De 31 a 40 AVANÇADO 

Nível 5 De 41 a 50 SUSTENTÁVEL 

QUADRO 16 – RÉGUA DE MATURIDADE 
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Como sugestão de utilização dos resultados da aplicação do modelo, um Plano 

de Ação deverá ser elaborado após realizada a priorização, com ferramentas de livre 

escolha, dos fatores e capacidades a serem objetos de investimento. Após a realização 

das ações no período de 6 meses, realizar novo ciclo de aferição de maturidade. O 

modelo, portanto, propõe um círculo virtuoso de amadurecimento das capacidades 

organizacionais até o atingimento do grau de maturidade considerado ótimo, em vista 

dos objetivos e da missão organizacional. 

 

 

4.3 Teste Piloto (FASE 3) 

 

 

O modelo foi aplicado no período de 2 dias, em um dos órgãos da Justiça Federal, 

que solicitou sigilo em relação a sua identificação. Com o auxílio de quatro profissionais 

ligados às áreas, respectivamente, de estratégia, gestão de projetos, gestão de 

processos e Tecnologia de Informação o modelo foi testado. 

O teste piloto foi realizado no formato de workshop. Após a explanação a respeito 

da importância da Gestão de Processos e da necessidade de construção de ferramenta 

capaz de aferir o atual grau maturidade da organização em gestão de processos, orientar 

os esforços para o amadurecimento de suas capacidades e fornecer um instrumento de 

benchmarking, os principais conceitos foram explicados, bem como a metodologia de 

aplicação.  

Foi distribuída uma cópia da Tabela de Situações de Maturidade (Apêndice G) 

para cada um dos participantes e lida cada uma das situações de maturidade em voz 

alta. Na medida em que iam surgindo dúvidas, os fundamentos teóricos de Rosemann e 

Von Brocke (Apêndice H) foram sendo consultados. 

Quando as situações de maturidade não eram entendidas pelo grupo, ou surgia 

um texto mais adequado ou mais claro, observações iam sendo colhidas para a 

realização do refinamento do modelo. 
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Os resultados da aplicação foram tabulados (Anexo I) e, após realizados os 

cálculos de acordo com a metodologia proposta, o órgão da Justiça Federal aferiu seu 

nível de maturidade: INTERMEDIÁRIO.  

Para a priorização das ações para amadurecimento das capacidades, o órgão da 

Justiça Federal optou por utilizar a ferramenta Matriz GUT (Gravidade x Urgência x 

Tendência).  

Tal ferramenta, desenvolvida pelos americanos Charles Kepner e Benjamin 

Tregoe, tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão por meio de sistema de 

pontuação, conforme Quadro 17. 

 

 

 

QUADRO 17  – SISTEMA DE PONTUAÇÃO DA MATRIZ GUT 

 

 

Para a aplicação do sistema de pontuação da Matriz GUT, foram relacionadas as 

capacidades de menor pontuação (10 ou 20 pontos), agrupadas por fatores em ordem 

crescente. Para realizar a priorização, foi verificada a maior pontuação GUT da 

capacidade dentro de cada fator, classificando uma capacidade de cada fator, até que a 

última fosse classificada (Tabela 4). 

 

 

TABELA 2 - MATRIZ GUT  (GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA) APLICADA NO TESTE PILOTO  

Fator em 
ordem 

Menores pontuações por fator G U T Pontos 
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crescente de 
maturidade 

Alinhamento 
Estratégico 

(18,33) 

Plano de melhoria de processos (7) 3 3 3 27 

Vinculação entre estratégia e capacidades gestão de 
processos (11) 

2 2 4 
16 

Clientes e partes interessadas no processo (13) 2 1 2 4 

Disseminação do PE (1) 5 3 4 60 

Métodos 
(24) 

Aprimoramento e inovação de processos (2) 3 2 3 
18 

Culturas 
(24) 

Rede social em gestão de processos (8) 1 1 1 1 

Responsabilidade pela mudança nos processos (3) 5 3 2 30 

Pessoas 
(25) 

Educação e aprendizado em processos (4) 5 4 4 80 

Comunicação e colaboração em processos (12) 4 2 3 24 

Liderança em gestão de processos (9) 4 2 5 40 

Comunicação entre Regionais (14) 2 1 1 2 

Governança 
de Processos 

(28,33) 

Responsabilidades e atribuições (5) 4 3 4 
48 

Tecnologia da 
Informação 

(30) 

Controle e medição de processos (6) 3 2 3 18 

Aprimoramento e inovação de processos (10) 1 2 1 2 

 

 

4.4 Refinamento do Modelo (FASE 4) 
 

 

Após a aplicação do modelo no órgão da Justiça Federal referenciado no item 4.3, 

foram discutidos os resultados e a efetividade do modelo como um instrumento 

orientador da organização para o direcionamento de esforços no sentido de elevar a 

maturidade em gestão de processos. 

 

As seguintes sugestões de aprimoramento foram realizadas pelo grupo: 

 

Sugestão 1: alterar o texto de algumas situações de maturidade (sem prejuízo do 

embasamento teórico), conforme Tabela de Situações de Maturidade Após Teste Piloto 

(Apêndice J) (texto destacado em negrito). 

Motivo: deixar o texto das situações de maturidade mais inteligíveis ou mais fiéis 

aos fundamentos teóricos dados. 
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Sugestão 2: retirar a capacidade “Acesso à atividade fim”. 

Motivo: segundo o entendimento dos servidores o acesso à atividade fim, isto é, 

o acesso da gestão de processos às atividades ligadas aos processos finalísticos da 

organização será franqueado à medida que as outras capacidades forem passando pelo 

processo de amadurecimento. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça, aparentemente impulsionado pelo gerencialismo, 

ou pela chamada Nova Gestão Pública, vem conduzindo ao longo dos últimos anos uma 

reforma na máquina de gestão do Poder Judiciário (LIMA; FRAGA; OLIVEIRA, 2016). 

Esse movimento, objetivando melhoria da performance do Judiciário e de sua 

credibilidade, estimulou a adoção, por parte dos órgãos daquele Poder, de algumas 

ferramentas como o planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão de riscos e 

gestão de processos, dentre outras (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). Esta 

última vem se firmando como um importante instrumento de mudança, inovação e 

melhoramento contínuo dos processos de trabalho (HARMON, 2014) e, 

consequentemente, de criação de valor público (MOORE, 2002). 

Apesar desse impulso inicial, os órgãos do segmento Justiça Federal, embora 

aderentes à ferramenta de gestão, ainda apresentam poucas ações no sentido de 

estruturar uma gestão orientada a processos, como pôde ser constatado nos resultados 

da investigação documental realizada (QP1). 

Modelos de maturidade são ferramentas de diagnóstico para a avaliação do 

estado atual da organização no uso de determinado método ou área de conhecimento, 

permitindo a elaboração de um roteiro de amadurecimento e funciona como um 

instrumento de benchmarking (DE BRUIN et al., 2015).  

Neste sentido, a construção de um modelo de maturidade para o Poder Judiciário 

foi o objetivo central do presente trabalho. Para tanto, metamodelos de maturidade foram 

selecionados por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica e utilizados na formatação, 
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a partir de modelos existentes, do modelo proposto.  Conforme sugerido nos 

metamodelos (PAULK, 2010; DE BRUIN ET. AL., 2005; METTLER, 2011; BECKER, 

2009; ROGLINGER e BECKER, 2012; VAN LOOY, POELS, e SNOECK, 2017), os 

modelos existentes foram utilizados e customizados a partir da realidade das 

organizações a serem avaliadas. Para análise dos diversos fatores que podem influenciar 

a maturidade da gestão de processos, foi utilizado o conceito de “capacidade”, sendo 

esta a habilidade ou competência de uma organização para o alcançar, com a gestão de 

processos, os resultados pretendidos (VAN LOOY, BACKER E POELS, 2011). 

Com a pesquisa de campo, informações acerca do ambiente e das características 

dos órgãos envolvidos, foram coletadas e subsidiaram a construção do modelo proposto. 

Capacidades relacionadas à realidade da Justiça Federal foram levantadas, assim como 

sugestão de boas práticas para auxiliar no amadurecimento da gestão de processos 

naquele segmento de Justiça. Conclui-se, portanto, que os modelos de maturidade 

disponíveis são utilizáveis, desde de que customizados para a organização alvo de 

análise (QP2). 

Como resultado final do estudo, foi construído um modelo de maturidade 

customizado para o Poder Judiciário. O modelo passou por um teste piloto, em um dos 

órgãos que compõem o segmento de Justiça, recebendo sugestões de aprimoramento 

e produzindo os resultados previstos: um diagnóstico balizado, com relação a maturidade 

dos fatores de gestão de processos, das capacidades que compõem cada fator e da 

organização como um todo. Produziu, ainda, um roteiro para o amadurecimento, a partir 

da priorização das capacidades a serem aperfeiçoadas, o que direciona os investimentos 

a serem realizados (QP3). 

Como limitação do presente estudo, o modelo não foi aplicado em todos os órgãos 

da Justiça Federal, portanto carece de validação empírica, especialmente como 

ferramenta de benchmarking. 

Como sugestão para pesquisas posteriores, um estudo de boas práticas, baseado 

em pesquisa bibliográfica e estudos empíricos, para a elevação do nível de maturidade 

de cada uma das capacidades, seria um importante complemento ao modelo proposto. 

Em relação ao segmento da Justiça Federal, a adoção pelo Conselho de Justiça 

Federal do modelo de maturidade proposto, por meio de um projeto nacional, poderá 
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potencializar os efeitos do mesmo, transformando-o em um instrumento de 

benchmarking. Assim o modelo de maturidade virá estimular os diversos órgãos do 

segmento na busca do amadurecimento de sua capacidade, estabelecendo uma 

competição positiva, e norteará investimentos locais, regionais e nacionais. 

 O CNJ, apesar de uma certa negligência por parte da Academia, vem trazendo 

importantes contribuições para a modernização da gestão do Poder Judiciário. Entre 

essas contribuições, certamente a adoção da Gestão de Processos é uma das mais 

promissoras. O modelo de maturidade proposto, se adotado, poderá ser mais um passo 

no caminho na construção de um Judiciário eficiente, eficaz e efetivo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO E QUADRO DE RESPOSTAS 

 
QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é parte de estudo desenvolvido para dissertação de mestrado da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).  

O questionário foi formulado com o objetivo de entender a sua percepção a respeito do tema Gestão de 

Processos, dentro de sua organização. As informações serão de suma importância para subsidiar a 

criação de um modelo de maturidade em gestão de processos para a Justiça Federal, objeto de entrega 

do estudo.  

O questionário é composto de 3 questões dissertativas, as quais devem ser respondidas livremente 

baseada em sua experiência eou opiniões pessoais relacionadas ao tema. 

Não há necessidade de identificação, pedimos somente que identifique abaixo sua área de atuação. 

Órgão vinculado:  

Tribunal (   ) 

Seção Judiciária (   ) 

Natureza da Atividade: 

Apoio gerencial (estratégia, projetos, processos, governança) (   ) 

Área de Negócio Fim (atividade judicante) (   ) 

Áreas de Negócio Meio (orçamento, finanças, administrativo, infraestrutura etc.) (   ) 

Tecnologia da Informação (   ) 

Gestão de Pessoas (   ) 

 

QUESTÕES: 

As respostas a estas questões NÃO estão limitadas a sua área de atuação. 

1. Quais foramsão as principais barreiras/dificuldades encontradas, do seu ponto de vista, durante 

o esforço de adoção ferramentastécnicasmétodos relacionados a Gestão de Processos (uso de 

metodologia, treinamentos, mapeamento de processos, análise de processos, redesenho de processos, 

medição de processos etc.) em sua organização?  

 

2. Quais foramsão as principais oportunidades encontradas, do seu ponto de vista, durante o 

esforço de adoção ferramentastécnicasmétodos relacionados a Gestão de Processos (uso de 

metodologia, treinamentos, mapeamento de processos, análise de processos, redesenho de processos, 

medição de processos etc.) em sua organização?  

 

3. Quais seriam, em sua opinião, as providências necessárias para superar as barreiras descritas 

no item 1 em melhor aproveitamento das oportunidades descritas no item 2?   

 

Obrigado por sua colaboração! 
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QUADRO DE RESPOSTAS 

 

RESPOSTAS DOS SERVIDORES A QUESTÃO 1 

Questão 1 - Barreiras 

Quais foram são as principais barreiras/dificuldades encontradas, do seu ponto de vista, durante o 

esforço de adoção ferramentas técnicas métodos relacionadas a Gestão de Processos (uso de 

metodologia, treinamentos, mapeamento de processos, análise de processos, redesenho de processos, 

medição de processos etc.) em sua organização? 

RESPOSTA 1 (Tribunal - Apoio Gerencial) 

a) Falta de um senso comum, por parte do corpo diretivo do órgão, acerca dos benefícios que podem ser 
gerados para a organização, a partir da adoção de uma cultura de gestão baseada em processos;  

b) Falta de patrocínio dos principais atores da Área Estratégica da organização às iniciativas que visem a 
disseminar a cultura e implementar ações efetivas objetivando arraigar a gestão por processos na 
instituição; 

c)  Baixa oferta de capacitação em gestão por processos por parte da área competente; 
d)  Visão equivocada de gestores e colaboradores, inseridos no plano tático da organização, de que mapear 

processos é trabalhoso e não gera benefícios, por ser mero instrumento burocrático. 

RESPOSTA 2 (Tribunal – Pessoal) 

A maior dificuldade é a carência de mão-de-obra, não só qualitativamente para desenvolver algumas 
dessas ferramentas, mas principalmente quantitativamente, uma vez que a maioria dos setores vem 
enfrentando redução do quantitativo de servidores. Apesar da aparente compreensão das melhorias 
futuras é difícil dispender tempo/produtividade quando há várias demandas com prazos a serem 
atendidas. 

RESPOSTA 3 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

Primeiramente, a falta de capacitação e de incentivo “à cultura de gestão por processos”. Sem esses 

pilares, é difícil mudar a cultura do pessoal do órgão. 

RESPOSTA 4 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

a) O abismo entre área meio e área fim. Está última muito pulverizada em vista de cada gabinete ser um 
microcosmo administrativo e bastante impermeável a padronizações; 

b) Organização fortemente hierarquizada e funcional;  
c) Mentalidade burocrática, o que afeta o comprometimento com a mudança; 
d) A falta de compreensão a respeito da importância da Gestão de Processos que é encarada como mais 

uma burocracia a ser cumprida; 
e) A falta de compreensão que gestão de processos não é somente documentação (mapeamento) e sim 

um instrumento de melhoria contínua; 
f) Falta de recursos humanos capacitados, com habilidades, para realizar os trabalhos vinculados à área, 

geralmente somente uma pessoa é responsável; 
g) Falta de vinculação do planejamento estratégico com a atividade de gestão de processos; 
h) Treinamentos dirigidos: lideranças, analistas de processos, gerentes; 
i) Falta de padronização para modelagem. 

 

RESPOSTA 5 (Tribunal -Apoio Gerencial) 

Especificamente no que se refere à nossa Seção Judiciária, a maior dificuldade encontrada foi o curto 

espaço de tempo concedido ao mapeamento, visto que a Direção do Foro editou uma portaria 

estabelecendo o prazo de 01 (um) ano para que todos os processos da área administrativa fossem 

mapeados. Concomitantemente, vários outros projetos, também urgentes, tiveram que ser cumpridos, 

tal como a instalação e treinamento do novo sistema de andamento processual judicial, bem como a 

instalação do e-Social e a digitalização de todo o acervo de processos judiciais físicos em tramitação.  
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Quanto aos treinamentos, diante da restrição orçamentária, não foi possível a criação de várias turmas e 

nem a utilização de mais de um instrutor na mesma sala de aula, o que facilitaria o atendimento das 

dúvidas dos alunos em seus computadores.  

RESPOSTA 6 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

A maior e principal barreira é a defasagem do quadro de pessoal da área meio. Os poucos existentes não 

estão dando conseguindo dar vazão a todo o trabalho. Estão todos apagando incêndios, cuidando de 

tarefas e situações consideradas urgentes, demandadas pelo CNJ, CJF, TCU e legislação, ou mais 

importantes, conforme critérios determinados pela alta administração. Outra barreira pode ser a falta de 

conhecimento, mas o TRF Xª [descaracterizado] Região já ofertou várias turmas do curso virtual Análise e 

Melhoria de Processos e está planejando duas ou três turmas presenciais de Mapeamento de Processos 

por meio do Bizagi. Todos os nossos processos críticos precisam ser analisados e, se for o caso, 

redesenhados. 

RESPOSTA 7 (Tribunal – Tecnologia da Informação) 

Desconhecimento do tema por parte de muitos colegas; 

Descrédito dos colegas no alcance de algum resultado efetivo, em decorrência das muitas experiências já 

vividas no passado próximo, onde a alternância de prioridades pela Alta Administração é constante; 

Falta de apoio da Alta Administração para iniciativas de inovação setoriais e isoladas; 

RESPOSTA 8 (Tribunal – Área de Negócio Meio) 

As ferramentas tecnológicas que não são usualmente utilizadas pelas áreas técnicas e o mapeamento de 

processos, além da cultura organizacional que, por vezes, não admite inovações. O Mapeamento exige 

amplo conhecimento do processo de trabalho, que, por vezes, na instituição, é bastante pulverizado. As 

constantes alterações normativas (que exigem novas atividades) ou mesmo estruturais da instituição 

(criação e extinção de setores) também contribui para dificultar a elaboração do mapeamento. 

RESPOSTA 9 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

Dificuldades de entendimento quanto a necessidade; falta de visão gerencial, falta de tempo e de 

interesse pelo Gestor. Trabalho burocrático que compete com o tempo para o desenvolvimento de suas 

tarefas. 

RESPOSTA 10 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 

De uma forma geral, no que respeita ao domínio das ferramentas, assim como do processo propriamente 

dito, não há dificuldades substanciais a serem enfrentadas: as ferramentas são de fácil assimilação e há, 

por parte dos envolvidos, o domínio dos fluxos de trabalho. Contudo, há duas questões que podem ser 

destacadas. 

Primeiro, a falta de percepção sobre a inter-relação dos processos, ou mesmo, como se possa considerar, 

a extrapolação dos limites da unidade. Normalmente, a atenção está mais voltada à entrega do produto 

de um determinado processo com as especificidades que a própria unidade considera adequadas, ou seja, 

sem clareza sobre como eventual inadvertência em alguma especificidade da entrega pode afetar a 

continuidade do procedimento. Isso, em resumo, justifica uma certa percepção de que o processo inicia e 

termina na própria unidade e de que, por isso, não há muito que se ater a esta gestão; não há que se 

ocupar das inter-relações substanciais entre processos; não há que gerir processos que perpassam 

diferentes unidades. 

Segundo, que a Administração, no setor público, por vezes, é concentrada, substancialmente, em uma 

ou outra unidade "especializada" em Administração. Essa concentração, ao que parece, é forjada pela 

priorização que os dirigentes dão à entrega de seus produtos da forma já estabelecida, sem atentar para 

uma visão propriamente de gestor, seja pela pressão causada por eventual carência ou diminuição de 

recursos (o que deveria, ao contrário, incentivar a perspectiva de gestão e de inovação), seja pela 

incapacidade profissional, mesmo. 
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Há, assim, por vezes, essa preterição da função do dirigente, que é a indução de melhoramentos nos 

processos, e a percepção de que essa função pode ser "delegada" a unidades alheias à realidade 

cotidiana, que podem promover essas "melhorias", sem envolvimento decisivo dos "proprietários" do 

processo.  

 

RESPOSTA 11 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

• Patrocínio executivo. 

• Não existência de equipe especializada trabalhando somente com esta finalidade, ou seja, um 

laboratório de práticas de gestão. 

RESPOSTA 12 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- Falta de preparo da organização na formação de seus principais dirigentes (Alta Administração). 

- Baixo alinhamento estratégico das iniciativas do órgão. 

- Foco nos processos de trabalho em detrimento dos resultados (eficiência x eficácia). 

- Desconhecimento da gestão de processos e de suas etapas distintas: mapeamento de processos, 

análise de processos, redesenho de processos. 

RESPOSTA 13 (Tribunal – Tecnologia da Informação)  

-  A Gestão de Processos, especificamente na Justiça federal, surgiu junto com o “pacote” do 

Planejamento Estratégico no Poder Judiciário, em 2009, ao lado da Gestão de projetos e da 

implementação de indicadores que pudessem monitorar o Planejamento Estratégico em execução. Por 

ser um assunto relacionado a uma cultura mais enraizada no mundo da iniciativa privada do que no 

setor público, encontrou dificuldades de toda ordem quando de sua transposição para a instituição. Em 

primeiro lugar, não havia pessoal capacitado para absorver os conhecimentos relacionados ao assunto. 

Por uma decisão da mais alta administração, a ênfase foi dada para a capacitação em projetos, o que 

prejudicou a formação de pessoal qualificado na área de gestão de processos. Além disso, não havia 

uma unidade organizacional que pudesse tratar com maior cuidado do tema, visto que a unidade 

responsável pela condução da estratégia tinha subdivisões para indicadores e projetos, e não para 

processos. Dessa forma, em termos de formação de mão-de-obra, capital intelectual, produção 

documental e iniciativas na área de gestão de processos, muito pouco se produziu até uma certa época 

no Tribunal de 2ª. Instância da JF do Rio de Janeiro  

RESPOSTA 14 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 

A gestão de processo envolve muito além do fluxo de trabalho. Servidores e gestores são diretamente 

responsáveis pela efetiva aplicação da metodologia. É necessário que a equipe entenda cada ferramenta 

e queira repensar o processo de trabalho. 

Uma das barreiras encontradas por uma equipe de melhoria é a resistência à mudança da equipe cujo 

processo está sendo redesenhado. O sentimento de invasão, medo e cautela é diretamente proporcional 

à resistência da equipe. Estes impedem que a equipe enxergue a solução para as causas de problemas 

identificados. 

RESPOSTA 15 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- cultura: as pessoas não estão acostumadas a utilizar ferramentas gerenciais, as atividades são 

realizadas de acordo com a prática, não conseguem perceber os ganhos em realizar a gestão dos 

processos de trabalho, acreditam que já fazem o melhor, que estão sempre aprimorando suas tarefas; 

- demanda de trabalho: as unidades estão assoberbadas de trabalho e não encontram tempo para fazer 

a gestão dos processos de trabalho. 
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RESPOSTAS DOS SERVIDORES A QUESTÃO 2 

Questão 2 - Oportunidades 

Quais foramsão as principais oportunidades encontradas, do seu ponto de vista, durante o esforço de 

adoção ferramentastécnicasmétodos relacionados a Gestão de Processos (uso de metodologia, 

treinamentos, mapeamento de processos, análise de processos, redesenho de processos, medição de 

processos etc.) em sua organização?  

RESPOSTA 1 (Tribunal - Apoio Gerencial) 

a) Constatação, por meio de auditorias de órgãos de controle externo, de que a gestão não é eficiente e 

eficaz, de um modo geral; b) Convicção de que a ausência de política e ferramentas que permitam uma 

avaliação de desempenho dos gestores pode ser minimizada com a implantação da gestão por 

processos, priorizando a área finalística e as principais áreas de suporte (TIC, Contratações e 

Orçamento). 

RESPOSTA 2 (Tribunal – Pessoal) 

Oferta de treinamentos/cursos e oportunidade de troca de experiências com outros servidores já 

envolvidos com as técnicas a serem desenvolvidas. Quando os servidores visualizam/vivenciam o 

procedimento fica mais “palpável” a aplicação em outras situações/processos. 

RESPOSTA 3 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

A exigência, por meio de normativos, traz a necessidade de implantação. Somada a ela, o apoio na forma 

de capacitação dos servidores. 

RESPOSTA 4 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

a) Normatização dos conselhos. 

b) Sugestões e determinações do Tribunal de Contas da União e do controle interno.  

c) Falta de recursos financeiros. 

RESPOSTA 5 (Tribunal -Apoio Gerencial) 

A Seção Judiciária adotou a estratégia de mapear, inicialmente, os processos da maneira que estão 

funcionando atualmente (“as is”) para, posteriormente, analisar a possibilidade de melhorias (“to be”). 

No entanto, apesar desta segunda parte do trabalho ainda não ter sido realizada, já se pode perceber a 

grande utilidade do mapeamento para a melhoria dos processos com a utilização de ferramentas de 

medição e indicadores. 

RESPOSTA 6 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

Sem resposta 

RESPOSTA 7 (Tribunal – Tecnologia da Informação) 

Nivelar este importante conhecimento sobre o tema entre os colegas e as equipes. 

Rediscutir e melhorar procedimentos e costumes antigos dos colegas na realização de atividades da 

unidade. 

Direcionar a alocação de esforços em processos mais relevantes e alinhados ao alcance dos objetivos da 

unidade e do Planejamento Estratégico do órgão. 

Estabelecer padrões documentados de procedimentos e processos da unidade viabilizando a continuidade 

das atividades de forma independentemente dos...[sic] 

RESPOSTA 8 (Tribunal – Área de Negócio Meio) 

A possibilidade de perceber gargalos no processo de trabalho e rotinas desnecessárias que, identificadas 

nos mapeamentos, podem ser redesenhadas ou até mesmo excluídas, tornando as atividades mais 

producentes e eficazes. 

RESPOSTA 9 (Tribunal – Apoio Gerencial) 
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Visualizar o processo, suas etapas e atividades e oportunizar a reflexão de como estão sendo feitas as 

atividades e onde podem ser melhoradas ou onde pode ser estabelecido um ponto de medição 

(indicadores). Também para utilização na Gestão de Riscos. 

RESPOSTA 10 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 

As oportunidades são , vencidas as resistências, evidenciar que há metodologias e ferramentais que 

podem otimizar os processos, oportunizando a análise dos fluxos e rearranjos. Contudo, essa adesão 

funciona plenamente somente quando há adesão da unidade, e esta deve ser dada por convencimento ou 

comprometimento do gestor. 

RESPOSTA 11 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

• Ampliação do conhecimento transversal; 

• Compreensão das interdependências entre as áreas da organização e como estas se comunicam. 

RESPOSTA 12 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- Interesse da Alta Administração em iniciativas de inovação. 

- Servidores com boa formação profissional e cultural 

RESPOSTA 13 (Tribunal – Tecnologia da Informação) 

Se por um lado havia uma deficiência natural, por conta de escolhas da Alta Administração, de enfatizar a 

área de projetos em prejuízo da área de gestão de processos, no tribunal de 2ª. Instância, já existia uma 

cultura, incluindo uma unidade constituída, na primeira instância da Justiça Federal. Com isto, abriu-se uma 

janela de oportunidade de um trabalho de parceria, através de um projeto nacional que deveria envolver a 

área de processos, de uma maior integração entre 1ª.  E 2ª. Instâncias, com troca de conhecimentos e 

experiências sobre o assunto. Além disso, os acertos e ajustes que tiveram de ser feitos por conta do modelo 

de capacitação e formação de mão-de-obra na área de gestão de projetos puderam ser aproveitados para a 

formação em profissionais ligados à gestão de processos, como uma espécie de “lições aprendidas”. Porém, 

mesmo com algum esforço no sentido de aproveitar o que já tinha sido feito por outros órgãos, o grau de 

maturidade em relação à gestão de processos ainda permaneceu por algum tempo em estágio bastante 

incipiente, pelas razões já apontadas anteriormente, que seriam uma maior dedicação na formação de 

profissionais em gerenciamento de projetos ao invés de gestão de processos. 

RESPOSTA 14 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 

A sensação de um processo de trabalho melhorado é indescritível para quem o executa e para quem o 

analisa. Durante o projeto, é possível identificar várias oportunidades. Primeiramente, a grande 

oportunidade é de autoconhecimento. A instituição muitas vezes não conhece seus próprios processos de 

trabalho. Vale ressaltar também há redução de custos, com materiais e recursos de uma forma geral, com 

a introdução de um redesenho do fluxo. 

 

Em alguns projetos há oportunidade de melhor interação entre as áreas, possibilitando entender com 

clareza o impacto da entrega de um produto da área executora da próxima tarefa. Isto acaba sendo um 

ponto de desenvolvimento de equipe. 

RESPOSTA 15 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- exigências dos órgãos externos: CNJ e TCU.  

- restrições orçamentárias, que limitaram os provimentos e retiraram as expectativas quanto a possíveis 

aumentos do quadro de cargos.  
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RESPOSTAS DOS SERVIDORES A QUESTÃO 3 

Questão 3 – Providências 

Quais seriam, em sua opinião, as providências necessárias para superar as barreiras descritas no item 1 

em melhor aproveitamento das oportunidades descritas no item 2? 

RESPOSTA 1 (Tribunal - Apoio Gerencial) 

Capacitação de magistrados com ênfase na importância e vantagens que podem advir da gestão por 
processos na área finalística e nas áreas de suporte, com impacto direto no negócio organizacional 
(prestação jurisdicional), visando a que estes, quando investidos em cargos de gestão, dispensem maior 
atenção ao tema; b) Editar normativo determinando como requisito indispensável, para as nomeações para 
cargo de gestão, que o indicado tenha sido previamente capacitado em gestão estratégica e conclua, no 
prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data da posse, curso de capacitação em gestão por processos ; c) 
Editar normativo determinando à Área de Gestão de Pessoas que elabore planejamento, visando a que 
dentro de um ciclo estratégico, sejam capacitados em Gestão por Processos, no mínimo 50% do gestores de 
cada uma das áreas de suporte da organização e no mínimo 30% dos ocupantes de cargos comissionados na 
área finalística; d) Implantar política de avaliação do desempenho dos gestores, baseada, no mínimo, em 
indicadores de eficiência, eficácia e produtividade. 

RESPOSTA 2 (Tribunal – Pessoal) 

Considerando que não há perspectivas de aumento do número de servidores, uma opção seria uma maior 
disseminação dos conhecimentos e experiências já realizadas e uma conscientização de que para adotar 
essas novas ferramentas /técnicas, visando um retorno no futuro, haveria momentaneamente uma redução 
no atendimento de outras demandas. 

RESPOSTA 3 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

A implantação de um escritório de processos, responsável por acompanhar a “fazer girar” o ciclo da gestão 

de processos no órgão. 

RESPOSTA 4  

a) Aumentar recursos humanos destinados à área; 
b) Diminuir a distância da área meio, que realiza o trabalho de padronização e modernização de 
gestão, da área fim que realiza a atividade que gera valor diretamente a sociedade, por meio de 
conscientização dos magistrados e da Alta Administração e interferência do CNJ e CJF; 
c) Treinamentos dirigidos para as áreas técnicas, gerenciais e os dirigentes; 
d) Padronização de metodologia; 
e) Criação de um escritório de processos com estrutura mínima. 
f)              A 1ª instância faz parte da mesma cadeia de valor da 2ª instância, no entanto, não há vinculação 
entre os órgãos no que diz respeito a Gestão de Processos. 

RESPOSTA 5 (Tribunal -Apoio Gerencial) 

No caso específico em tela, a maior dificuldade foi o fator tempo estabelecido para a conclusão dos 
trabalhos. Seria importante, também, uma definição clara acerca de o mapeamento ser realizado de modo 
transversal, perpassando por vários setores diferentes ou até mesmo para fora da Justiça Federal, ou 
somente de modo funcional, dentro de cada área administrativa, detalhando cada etapa das tarefas a serem 
realizadas localmente em suas unidades, sem mencionar o fluxo fora das suas próprias raias.  

RESPOSTA 6 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

Sem resposta 

RESPOSTA 7 (Tribunal – Tecnologia da Informação) 

a) Capacitação obrigatória a cerca de disciplinas e boas práticas de Gestão e Governança para todo 
corpo de gestores do órgão, visando a elevação e o nivelamento de conhecimento do grupo gestor do órgão. 
b) Elaboração e execução de um plano de comunicação para disseminação do Plano Estratégico do 
órgão a todos os colaboradores e conscientização dos gestores e da Alta Administração sobre a importância 
de direcionar os esforços em busca de resultados alinhados aos objetivos propostos e efetivos. 



73 

 

 

c) Editar, em nível de governança, uma política para processos no órgão, criando e treinando uma 
equipe especializada em gestão e mapeamento de processos, visando assim motivar e alavancar a adesão 
das diversas unidades administrativas às boas práticas de gestão por processos na administração do órgão. 
d) Inserir no Planejamento Estratégico do órgão a meta de migração do modelo de gestão funcional, 
baseado em verticais de conhecimento, para um modelo horizontal, baseado na visão de gestão por 
processos transversais priorizados em função da missão, visão e cadeia de valor do órgão. 

RESPOSTA 8 (Tribunal – Área de Negócio Meio) 

Treinamento, mudança de cultura organizacional e a existência, na instituição, de um escritório de 

processos com servidores capacitados para auxiliar os gestores na melhoria da gestão de processos. 

RESPOSTA 9 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

Forte comprometimento (não apenas envolvimento) da alta administração e dos gestores com o 

estabelecimento de metas para os principais processos. Desta forma haverá um objetivo (sentido)para a 

sua utilização nas unidades passando o seu uso a ser uma necessidade para a melhoria e o atingimento de 

suas metas. 

RESPOSTA 10 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 

Decerto não há providências que possam ser adotadas indiscriminadamente. Contudo, certamente passa 

pela garantia de que os dirigentes entendam sobre gestão. Isso pode ser conseguido, basicamente, por 

cuidar de que haja profissionais capacitados nas unidades, cuidar de que os dirigentes estejam capacitados 

como gestores e cuidar de comprometer, substancialmente, os dirigentes com a assimilação, cooperação e 

aplicação das metodologias e ferramentas que a Administração disponibiliza. 

RESPOSTA 11 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

• Vender melhor a gestão de processos e projetos para a alta administração [29], visando 

conquistar a devida parte orçamentária no intuito de ajustar uma arquitetura organizacional que permeie 

um ambiente favorável às melhores práticas de gestão. 

• Formação de setores estratégicos que contenham os profissionais mais capacitados da área de 

gestão, e que tenham a autonomia diretiva sem nenhuma ingerência política para conduzir os trabalhos e 

propostas de melhoria. 

RESPOSTA 12 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- Implementação de Programa de Desenvolvimento Gerencial específico para futuros gestores (Alta 

Administração).  

- Desenvolvimento da gestão a partir do desdobramento da Estratégia em projetos e processos. 

- Iniciativas de disseminação do conhecimento em gestão de processos (workshops).  - Sensibilização do 

corpo de magistrados e servidores acerca do conhecimento em gestão de processos.  

RESPOSTA 13 (Tribunal – Tecnologia da Informação) 

Algumas coisas evoluíram desde então. A criação de uma área específica para gestão de processos foi um 

ponto positivo, ainda que com a natural carência de pessoal especializado, ou mesmo em vias de, para tal, 

ainda se revela uma questão a ser resolvida. Entretanto, o aspecto de comunicação do potencial da área 

precisa ser melhorado, pois revela-se uma lacuna, tal como a comunicação do Planejamento Estratégico 

como um todo). Vencer a cultura de resistência é um desafio, mas deve ser enfrentado. Uma das maneiras 

é criar – ou usar – uma “história de sucesso” de algum processo que tenha sido mapeado completamente, 

divulgando-o com um informativo e tornando-o transparente através de um canal web (intranet, por 

exemplo, ou mesmo um boletim via e-mail), para que os usuários possam ver de fato de que maneira está 

impactando positivamente nos RESULTADOS da instituição. Caso contrário, todo o esforço agregado no 

sentido de formar mão-de-obra, produzir integração entre as unidades, gerar documentação e 

desenvolver ferramentas de monitoramento e controle, pode ficar apenas circunscrito a umas poucas 

unidades participantes, sem alcançar o coração da instituição. 

RESPOSTA 14 (Seção Judiciária – Apoio Gerencial) 
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Há necessidade de um patrocinador é muito importante para qualquer projeto de melhoria. Mas não só 

isto. Agir com transparência com a equipe, explicando cada fase deste processo de trabalho também se 

torna um agente favorável para superação das barreiras que certamente uma equipe de melhoria irá 

enfrentar. 

RESPOSTA 15 (Tribunal – Apoio Gerencial) 

- a alta Administração do órgão precisa patrocinar a implantação da gestão por processos e gerenciamento 

de riscos, promovendo; 

- a interlocução da área responsável pela implantação com os gestores deve ser boa, é preciso que haja um 

canal de comunicação aberto; 

- apesar do caráter obrigatório para a consecução das atividades relacionadas à gestão por processos e 

gerenciamento de riscos, é preciso que os gestores e as equipes compreendam as ferramentas, os 

fundamentos, os objetivos e os ganhos possíveis.  
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APÊNDICE B   – PRIMEIRA SELEÇÃO DE ESTUDOS SOBRE MODELOS E METAMODELOS DE 

MATURIDADE 

Base de dados Filtro por 

palavras -

chave 

Filtro por 

títulos 

relevantes 

Filtro de 

duplicação 

Filtro leitura 

dos estudos 

Google Scholar 611 29 29 29 

Scopus 617 18 7 6 

Science Direct 116 2 0 0 

BPM Journal 96 8 6 5 

Total 1440 57 42 40 
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APÊNDICE C – LISTA DE ESTUDOS SOBRE MODELOS E METAMODELOS DE MATURIDADE, 
APÓS PRIMEIRA SELEÇÃO 

 

Fonte Item Autor 

Google Scholar 

E1 Becker, Knackstedt e Poeppelbuß (2009)  

E2 Bitittci et. al. (2014)  

E3 Christiansson e Van Looy (2017) 

E4 de Bruin et. al. (2005)  

E5 Forstner, Kamprath e Röglinger (2014) 

E6 Frick (2012) 

E7 Hajiheydari (2014) 

E8 Hauck et. al. (2011) 

E9 Lasrado (2018) 

E10 Lasrado, Vatrapu, Andersen (2015) 

E11 Lasrado, Vatrapu e Mukkamala (2017) 

E12 Lindemulder (2015) 

E13 Linhart, Klauss e Roglinger (2018) 

E14 Mettler (2011)  

E15 Niehaves, Plattfaut e Becker (2013) 

E16 Patas, Poeppelbuß e Goeken (2013) 

E17 Pöppelbuß, Röglinger (2011) 

E18 Salah e Cairns (2014) 

E19 Tarhan, Turetken, Reijers (2016) 

E20 Van Looy (2013) a 

E21 Van Looy (2013) b 

E22 Van Looy (2013) c 

E23 Van Looy (2014) 

E24 Van Looy (2015) 

E25 Van Looy e Poels (2012) 

E26 Van Looy, Poels e Snoeck (2017)  

E27 Van Looy, De Backer e Poels (2011)  

E28 Wild e Lischter (2017) 

E29 Wißotzki e Koç (2013) 

Scopus 

E30 Britisch, Bulander e Morelli (2012) 

E31 Carvahal e Moreno (2017) 

E32 Garcia-Mireles, Moraga e Garcia (2012) 

E33 Mullaly (2014) 

E34 Shaikh et. al. (2009) 

E35 Steenbergen et. al. (2010) 

Business 
Process 

Management 
Journal 

E36 de Boer e Muller (2015) 

E37 McCormack et. al. (2009) 

E38 Niehaves, Poppelbuss e Becker (2014) 

E39 Roglinger, Poppelbuss e Becker (2012) 

E40 Schmiedel, Brocke e Recker (2012) 
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APÊNDICE D - REFERÊNCIAS CRUZADAS DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Citação E1 E2 E3  E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 

E1   X    X  X X X     X X X X X  X 

E2             X          

E3                       

E4 X  X   X X X X X X X X X X  X X X X   

E5                       

E6                       

E7                       

E8                       

E9            X           

E10          X  X           

E11          X             

E12                       

E13                       

E14      X X  X X X      X X X   X 

E15      X                 

E16   X                    

E17       X   X X X  X   X  X X   

E18                       

E19   X       X    X         

E20                       

E21                    X   

E22   X       X             

E23                    X   

E24            X           

E25   X                  X  

E26                       

E27   X   X        X      X X X 

E28                       

E29                       

E30                       

E31                       

E32                       

E33                       

E34                       

E35           X            

E36                       

E37        X     X     X     

E38              X         

E39   X   X     X  X X      X  X 

E40                       
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Continuação 

Citação E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 36 E37 E38 E39 E40 Total 

E1   X    X X  X X   X   X X  19 

E2                    1 

E3                    0 

E4     X   X  X X   X   X X  23 

E5                    0 

E6                    0 

E7                    0 

E8           X         1 

E9                    1 

E10                    2 

E11                    1 

E12                    0 

E13                    0 

E14 X    X   X   X   X    X  15 

E15                    1 

E16       X             2 

E17       X   X       X X  12 

E18                    0 

E19                    3 

E20                    0 

E21                    1 

E22   X    X             4 

E23                    1 

E24                    1 

E25 X  X                 4 

E26       X             1 

E27 X  X X        X        10 

E28                    0 

E29                    0 

E30                    0 

E31       X             1 

E32                    0 

E33                    0 

E34                    0 

E35     X   X   X       X  5 

E36                    0 

E37      X           X X  6 

E38        X        X    3 

E39 X    X   X        X    11 

E40                    0 
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APÊNDICE E – DADOS REFERENTES A GESTÃO DE PROCESSOS ENCONTRADOS NOS 

RELATÓRIOS DE GESTÃO DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

2015 

TRF1 

• Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação com 
competência para realizar assessoramento técnico ao 
diretor-geral da Secretaria e coordenar o desenvolvimento 
de estudos, diagnósticos, projetos, estratégias e 
metodologias voltados para inovação da cultura 
organizacional, modelo de gestão, processos, estrutura, 
sistemas normativos e de informação do Tribunal e orientar, 
quanto a essas atividades, as Seções Judiciárias da Primeira 
Região. Acompanhar e avaliar a elaboração de 
mapeamentos organizacionais de processo de fluxo de 
trabalho. Orientar projetos editoriais de publicação. Realizar 
apoio à gestão socioambiental. 

• No exercício de 2015, os servidores lotados na Seção de 
Controle Interno participaram de um treinamento sobre 
Avaliação de Riscos com utilização da metodologia COSO, 
o que culminou no início dos trabalhos de adequação e 
implantação desta ferramenta no sistema de controles 
internos desta UG. A priori foram inseridos nos trabalhos de 
auditoria das seções de Material e Patrimônio e de 
Segurança e Transportes, ocorridas no exercício de 2015, 
pelos quais se iniciaram os trabalhos de mapeamento dos 
processos de forma compartilhada com as seções 
auditadas. 

• Não existe processo formalizado de gestão de riscos de 
TI no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região. 
 

• Descrição dos Principais Projetos Estratégicos de TI. d.4 
Gestão de demandas de TI (GDTI) – O projeto possui como 
objetivo melhorar a qualidade no atendimento e resolução 
das demandas recebidas na TI. Atua com foco em três 
grandes pilares: Pessoas, Processos e Tecnologia. No pilar 
Pessoas, foram realizados 159 treinamentos e certificações 
nas melhores práticas ITIL, do módulo básico ao avançado. 
Em Processos foram modelados 7 processos dos 9 
planejados. Quanto à Tecnologia, há um planejamento para 
aquisição de uma solução que integre as áreas de 
atendimento, infraestrutura e desenvolvimento. Atualmente 
encontra-se em fase de viabilidade. 

TRF2 

• Aproveitando todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano 
de 2015, será possível à alta administração definir a 
Cadeia de Valores a ser adotada pelo TRF2 e desenvolver 
o Programa de Gestão Estratégica de 2016, que se 
desdobrará em diversos projetos essenciais aos objetivos 
estratégicos da Instituição. 
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Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

• Para um adequado desdobramento da Cadeia de 
Valores, mister se faz o mapeamento dos processos 
organizacionais, eis que, por meio destes, será possível o 
detalhamento técnico da estrutura básica da aludida Cadeia 
de Valores. O TRF2 e as Seções Judiciárias vêm 
envidando esforços para que, de forma gradativa, 
elevem o nível de maturidade em gestão por processos, 
questão essencial para apoiar o desenvolvimento dos seus 
projetos estratégicos. 

• Para que a área estratégica atenda aos desdobramentos 
requeridos pelo Plano Estratégico da Justiça Federal (PEJF), 
conforme art. 3º, §2º, da Resolução nº 34 do TRF2, em 
consonância com as definições do Comitê da Gestão 
Estratégica Regional (CGER) e comitês institucionais, 
conforme determinado nos artigos 6º e 8º da Resolução nº 
313 do CJF e no art. 2º da Resolução TRF2-RSP-
2014/00034, esta Corte não pode prescindir do 
mapeamento dos macroprocessos de trabalho e da 
definição do portfólio de projetos estratégicos, objetivando 
atender à missão do TRF2 de garantir à sociedade uma 
prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva, conforme 
estabelecido no PEJF. 

• Não obstante, tendo em vista tratar-se de matéria grande 
relevância, sobretudo no que se refere ao adequado 
tratamento de processos críticos, o TRF2 deflagrou 
ações com o objetivo de elevar o grau de maturidade 
institucional em relação à gestão de riscos, mediante a 
inclusão, no programa de capacitação de servidores, de 
cursos relacionados à gestão de projetos e ao 
gerenciamento de riscos. Já tendo sido cumprida essa 
primeira etapa com qualificação da equipe de controle 
interno e de servidor da área de gestão estratégica do TRF2, 
assinala que, no entanto, a continuidade do programa de 
capacitação nesse campo de conhecimento estará sempre 
condicionada à disponibilidade orçamentária. 

• TRF2 - Assessoria de Governança Corporativa, Gestão 
Estratégica e Monitoramento com competências para 
Assessorar o Diretor Geral nas questões relativas à 
governança corporativa, planejamento estratégico e de 
execução orçamentária, gestão por processos, bem como, 
apresentar informações gerenciais de suporte à tomada de 
decisões. 

• Em relação aos indicadores institucionais operacionais, 
três deles avaliam os processos de aquisição da 
Instituição. O Tempo Médio de Tramitação de Processos 
para Aquisição de Bens e Serviços (modalidade pregão) teve 
redução de 2,1% em relação a 2014. 

TRF3 

• No transcorrer de 2015, foram mapeados os processos 
de trabalho ―Processar remessas‖ (Processo SEI 
0018831-11.2015.4.03.8000) e ―Gerir acervo físico 
recebido dos tribunais superiores‖ (Processo SEI 0018828-
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Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

56.2015.4.03.8000). A modelagem desses processos 
auxiliou o Grupo de Trabalho constituído para analisar 
proposta de alteração dos processos de trabalho da Vice-
Presidência, PORT PRES/TRF3R nº 7.770/2014, na análise 
e na simplificação de algumas atividades, com vistas à 
otimização dos recursos disponíveis (Processo SEI 
0003600- 41.2015.4.03.8000). 

• Foram mapeados, ainda, os processos ―Processamento 
da sessão de julgamento do CJF3R OU CATRF3R‖ 
(Processo SEI 0029768-80.2015.4.03.8000) e ―Gestão da 
transcrição de áudio‖ (Processo SEI 0016628-
76.2015.4.03.8000). Esses processos de trabalho estão 
relacionados ao projeto ―Implementar Gestão por Processo 
de Trabalho no TRF3‖ (Processo SEI 0014809-
75.2013.4.03.8000), e contribuíram para o ajuste do quadro 
macroprocessos finalísticos apresentado no relatório de 
gestão do exercício de JUSTIÇA FEDERAL Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região Relatório de Gestão – 
Exercício de 2015 2014, com o acréscimo do macroprocesso 
―Recebimentos e Remessas de autos‖, conforme 
detalhado no Anexo VI - Macroprocessos finalísticos. 

• Tendo em vista a complexidade do processo de trabalho 
―Processamento de Requisitórios‖ (Processo SEI 0011448-
16.2014.4.03.8000), cujas atividades permeiam todas as 
unidades integrantes da Secretaria da Presidência – SEPE, 
do TRF3R, sua modelagem ainda não foi concluída. 
Foram mapeados os subprocessos desenvolvidos na 
Divisão de Análise de Requisitório, restando aqueles de 
competência da Divisão de Pagamento e da Subsecretaria 
dos Feitos da Presidência.  

• Quanto ao projeto ―Implantar Gestão de Processos de 
Trabalho no Programa de Conciliação da Justiça Federal 
da 3ª Região‖ (Processo SEI 0013852-74.2013.4.03.8000), 
foi solicitado seu sobrestamento, até a consolidação dos 
seguintes itens: vigência do novo Código de Processo Civil 
que se dará em março de 2016; o Incidente Conciliatório em 
fase de teste (Processo SEI 0017936-50.2015.403.8000) e a 
implantação gradativa do PJe. 

• Desenvolvimento do projeto "Implementar Gestão por 
Processo de Trabalho no TRF3", que vem mapeamento os 
processos críticos das áreas de negócio da UPC (Processo 
SEI 0014809-75.2013.4.03.8000 e vinculados), para 
posterior desenvolvimento de projeto que tenha por escopo 
a identificação e gestão dos riscos inerentes a esses 
processos, conforme proposta da AEGE e anuência da 
UCON (Processo SEI 0017480-37.2014.4.03.8000). 

• Um fator positivo foi a realização de diversos 
mapeamentos de processos de trabalho no exercício de 
2015 pelo Núcleo de Organização e Métodos-NUOM. A 
implementação da Gestão por Processo de Trabalho, que 
integra o Planejamento Estratégico 2015/2020 foi favorecida 
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Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

pelos mapeamentos realizados, conforme registrado no 
Processo SEI 0030539-55.2014.4.03.8001, Informação 
NUOM 1326204. 

• Foi realizada ação de monitoramento no exercício de 2015, 
em cumprimento ao PAA 2015, aprovado pela RES 
PRES/TRF3R nº 411/2014, concluindo pela implementação 
das propostas de encaminhamento constantes do Anexo I do 
Relatório nº 1593285, quais sejam: 1) Identificação e 
mapeamento dos principais processos de negócio da 
instituição (item 3.1.1 do Relatório de Auditoria DAUD 
0483816); 

• Os processos de gestão de serviços de TI estão sendo, 
paulatinamente, formalizados e disponibilizados na 
intranet do TRF3R, URL 
http://www2.trf3.jus.br/intranet/index.php?id=2585. Já estão 
disponíveis os processos: Gestão do Catálogo de Sistemas, 
Gerenciamento de Mudanças e o Modelo do Processo de 
Desenvolvimento de Software 

• A estrutura de controle interno existente para mitigar riscos 
e problemas que levem ao descumprimento do art. 100 da 
CF/1988 contempla as seguintes dimensões: f) 
mapeamento dos processos de trabalho conforme 
Processo SEI 0011448-16.2014.4.03.8000. 

TRF4 Não consta o verbete “processo” relacionado a Gestão de Processos. 

TRF5 

• Atualmente, a Justiça Federal da 5ª Região conta com 
diversos processos mapeados na área judiciária. Esses 
mapeamentos favorecem melhorias pontuais e despertam o 
interesse de gestores na otimização das rotinas de suas 
áreas. Fato esse evidenciado nas iniciativas, associadas ao 
Gerenciamento Processo de Negócio (BPM), propostas 
nos Planos de Ações Setoriais de algumas unidades 
judiciárias dos órgãos da JF5. Apesar das iniciativas citadas 
acima, a Justiça Federal da 5ª Região não possui, de forma 
estruturada, a Cadeia de Valor Institucional e nem estão 
formalmente definidos todos os macroprocessos finalísticos 
pelos quais a JF5 cumpre sua missão institucional. No 
entanto, com base nos conhecimentos técnicos de 
gestão por processos e na missão da Justiça Federal foi 
identificado, até o momento, no âmbito da JF5, o 
macroprocesso finalístico “prestação jurisdicional”, que 
tem por objetivo conhecer, julgar e executar os litígios nos 
processos de matérias pertinentes à Justiça Federal, no 1º e 
no 2º graus, a fim de garantir a eficiência e celeridade nos 
trâmites judiciais, solucionando os conflitos de interesses e, 
com isso, resguardando a ordem jurídica e a autoridade da 
lei. Todavia, considerando o exposto acima, cumpre 
consignar que este macroprocesso ainda carece da 
aprovação dos atores nele envolvidos. 

• Projetos de TI desenvolvidos: I.58 - Adquirir software e 
contratar consultoria para implantação de gestão de 
projetos e processos na 5ª Região. 

http://www2.trf3.jus.br/intranet/index.php?id=2585
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Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

2016 

TRF1 

 

• O monitoramento da estratégia, na Justiça Federal da 1ª 
Região, passa por quatro fases distintas e 
complementares: ... 4ª fase: Melhorar 8. Gestão de 
processos de trabalho, propostas de novos projetos e 
ações 

• A Justiça Federal adota a metodologia de Gerenciamento 
por Processos de Trabalho, conforme Portaria CJF 
22/2016. Foi criada na estrutura do Tribunal a Seção de 
Análise e Melhoria de Processos de Trabalho – Seamp, 
responsável por mapear processos e procedimentos de 
trabalho e propor melhorias. 

• As ações desenvolvidas em 2016 foram relacionadas à 
primeira fase do citado projeto: “planejamento das 
aquisições” – mapeamento do processo de trabalho, 
identificação e análise dos riscos e proposição de respostas 
aos riscos, e à boa parte da segunda fase: “aperfeiçoamento 
dos termos de referência”. 

• Na gestão de pessoal, já foram iniciados os estudos para a 
implantação de gestão por competências, tendo algumas 
áreas já iniciado o processo de mapeamento de suas 
rotinas e atividades. 

• No julgamento das contas do exercício de 2012, o Acórdão 
TCU 6630/2015 – 1ª Câmara – recomendou em seu item 1.7 
que o TRF1 aperfeiçoasse os mecanismos de controle 
interno, formalizando procedimentos de monitoramento e 
controle dos processos de trabalho e das atividades de 
riscos, tornando-a mais preventiva. Tal recomendação está 
sendo atendida por meio de projetos estratégicos 
deflagrados, tais como o de gestão de riscos em compras 
governamentais, mapeamentos de processos de 
trabalho, elaboração e utilização de listas de verificação e 
padronização de termos de referência. 

TRF2 

• A Cadeia de Valores, em sua versão preliminar, foi 
aprovada no TRF2, nos termos do despacho nº TRF2-DES-
2016/02956, sendo utilizada como referência para 
detalhamento dos processos de trabalho, conforme 
processo administrativo TRF2-ADM-2016/00038, que trata 
da Gestão de Processos Organizacionais. Nesse sentido, a 
JF2 vem envidando esforços para que, de forma gradativa, 
eleve-se o nível de maturidade em gestão por processos, 
questão essencial para apoiar o desenvolvimento de seus 
projetos estratégicos. O quadro a seguir apresenta o 
detalhamento do macroprocesso finalístico “Prestação 
Jurisdicional”, que é o seguido pela Justiça Federal da 2ª 
Região-JF2. 

• Diante dessa situação evasão de servidores, foi proposto 
pela área de Gestão de Pessoas, no expediente TRF2-REL-
2016/00002, em tramitação, a realização de estudos, 
juntamente com a área de gestão estratégica, com vistas à 
implantação de um planejamento da força de trabalho, 
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Ano do 

Relatório 

de Gestão 

Órgão Achado em relação a Gestão de Processos 

mediante o mapeamento dos processos de trabalho das 
diferentes unidades, a fim de verificar a possibilidade de 
eventual remanejamento de servidores, especialmente, para 
as áreas estratégicas que apresentarem carência. 

TRF3 

• Em 2016 não foram mapeados processos finalísticos no 
TRF3R, tendo em vista a necessidade de definição da 
política de gestão por processos no âmbito da JF3R, a qual 
deverá ser implantada em 2017, bem como a existência de 
30 processos de trabalho mapeados pelas áreas 
administrativas, em fase de homologação. 

• O projeto acabou culminando na edição da PORT DFOR nº 
16, de 19/08/2016, que regulamentou o mapeamento do 
fluxo de trabalho das unidades administrativas da JFSP. 
Desta feita, como fruto ao longo do exercício de 2016, foram 
realizadas diversas capacitações com servidores da 
Administração Central acerca da ferramenta Bizagi 
(ferramenta utilizada para o mapeamento dos fluxos de 
trabalho) tanto para a realização do mapeamento das 
atividades da respectiva unidade de trabalho quanto para a 
disseminação do conhecimento adquirido junto aos demais 
colegas. 

• A Governança, no âmbito da JF3R, está em constante 
desenvolvimento, a fim de que sejam instituídos os devidos 
mecanismos de planejamento, acompanhamento e controle 
das ações que levam o Tribunal e as Seções Judiciárias ao 
cumprimento de sua missão institucional. Nessa esteira, foi 
editada a RES PRES/TRF3R nº 26/2016, que dispõe sobre 
o modelo de governança da JF3R, fornecendo diretrizes para 
a organização das estruturas de planejamento estratégico, 
gestão de processos e gestão de riscos, em alinhamento 
com o macrodesafio “Instituição da Governança Judiciária”. 

• O Programa de Gestão e Inovação, disponibilizado por meio 
do link http://www.jfsp.jus.br/inovajusp/, na página de 
internet da SJSP, elencou macro objetivos que nortearam 
as atividades da Administração. São eles: ... - Mapear todos 
os processos de trabalho das áreas administrativas. 

• No atinente às metas constantes do PLS – Plano de 
Logística Sustentável, em consonância à Agenda Ambiental 
na Administração Pública (A3P), seus resultados são 
monitorados pela ADEG, que os encaminha à Comissão 
Permanente de Gestão Ambiental da 3ª Região. Quanto à 
JFSP, em 2016, foi dada continuidade à implementação de 
Gestão por Processos de Trabalho na Administração 
Central com a realização de capacitação de servidores das 
áreas a serem mapeadas no uso da ferramenta Bizagi. 

• foram adotadas as seguintes ações visando o 
desenvolvimento da “Política de Gestão de Risco” no 
TRF3R: ... Desenvolvimento do projeto "Implementar 
Gestão por Processo de Trabalho no TRF3", que vem 
mapeamento os processos críticos das áreas de negócio da 
UJ (Processo SEI 0014809-75.2013.4.03.8000 e 
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vinculados), para posterior desenvolvimento de projeto que 
tenha por escopo a identificação e gestão dos riscos 
inerentes a esses processos, conforme proposta da AEGE e 
anuência da UCON (Processo SEI 0017480-
37.2014.4.03.8000). 

• No exercício de 2016, houve continuidade das ações de 
capacitação objetivando possibilitar a Gestão por 
Processos de Trabalho, com o uso da ferramenta Bizagi, 
bem como a capacitação em Gestão de Riscos de 81 
gestores das áreas jurídica e administrativa, visando a 
implementação da Gestão de Riscos. 

• No que se refere à gestão de riscos, houve a participação da 
Diretoria Administrativa e Núcleo de Recursos Humanos em 
curso realizado pela JFSP, em São Paulo, mas o assunto 
ainda não foi disseminado na SJMS para efetiva 
implementação. Entende-se que existem prioridades, tais 
como gestão estratégica, gestão por processos e gestão 
por competências, a serem implementadas nos exercícios 
vindouros. 

• Os processos de gestão de serviços de TI estão sendo, 
paulatinamente, formalizados e disponibilizados na 
intranet do TRF3R, URL 
http://intranet.trf3.jus.br/adeg/processos-
detrabalho/macroprocessos-e-processos-de-
trabalho/processos-de-suporte/sistemas-tecnologia-
dainformacao/. Já estão disponíveis os processos: Gestão 
do Catálogo de Sistemas, Gerenciamento de Mudanças e o 
Modelo do Processo de Desenvolvimento de Software. 

• A estrutura de controle interno existente para mitigar riscos 
e problemas que levem ao descumprimento do art. 100 da 
CF/1988 contempla as seguintes dimensões: ... f) 
continuidade do mapeamento dos processos de trabalho 
conforme Processo SEI 0011448-16.2014.4.03.8000, 
sobretudo, face à nova RES CJF nº 405/2016. 

TRF4 Não consta o verbete “processo” relacionado a Gestão de Processos. 

TRF5 

• Atualmente, a Justiça Federal da 5ª Região conta com 
diversos processos mapeados na área judiciária. Esses 
mapeamentos favorecem melhorias pontuais e despertam o 
interesse de gestores na otimização das rotinas de suas 
áreas. Fato esse evidenciado nas iniciativas, associadas ao 
Gerenciamento Processo de Negócio (BPM), propostas nos 
Planos de Ações Setoriais de algumas unidades judiciárias 
dos órgãos da JF5.  

• Apesar das iniciativas citadas acima, a Justiça Federal 
da 5ª Região não possui, de forma estruturada, a Cadeia 
de Valor Institucional e nem estão formalmente definidos 
todos os macroprocessos finalísticos pelos quais a JF5 
cumpre sua missão institucional. No entanto, com base nos 
conhecimentos técnicos de gestão por processos e na 
missão da Justiça Federal foi identificado, até o momento, no 
âmbito da JF5, o macroprocesso finalístico “prestação 
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jurisdicional”, que tem por objetivo conhecer, julgar e 
executar os litígios nos processos de matérias pertinentes à 
Justiça Federal, no 1º e no 2º graus, a fim de garantir a 
eficiência e celeridade nos trâmites judiciais, solucionando 
os conflitos de interesses e, com isso, resguardando a ordem 
jurídica e a autoridade da lei. Todavia, considerando o 
exposto acima, cumpre consignar que este macroprocesso 
ainda carece da aprovação dos atores nele envolvidos. 

• Durante o treinamento, tópicos importantes para a 
compreensão da gestão de riscos foram analisados e 
discutidos pelos participantes visando à implantação do 
processo no TRF da 5ª Região:  A integração do 
processo de gestão de riscos aos processos 
organizacionais, incluindo o planejamento estratégico, 
os projetos e processos em todos os níveis da 
organização;  Os fundamentos e os aspectos estruturais 
da gestão de riscos, incluindo papéis e responsabilidades, e 

 Os modelos de gestão de riscos de forma a implementar 
e avaliar uma gestão de riscos eficaz, de forma estruturada 
e sistematizada. 

• Ainda, assinala-se também o fortalecimento do Comitê de 
Gestão de Riscos Institucionais e o prosseguimento das 
ações seguintes: a) a inclusão de cursos e treinamentos no 
Plano Anual de Capacitação do TRF5, relativos aos temas 
de estratégia da organização, gestão de processos e 
gestão de riscos; 

2017 TRF1 

• A Secretaria de Administração do Tribunal encerrou em 2017 
o projeto estratégico “Gestão de Riscos nas Compras 
Governamentais”. Foi realizado mapeamento do processo 
de compras e elaborada uma matriz de riscos, na qual 
foram registradas as fraquezas observadas em cada uma 
das etapas, identificados e avaliados os riscos a elas 
associados e propostas ações de tratamento para os riscos 
tidos por mais relevantes. A partir das propostas de 
tratamento, foram desenvolvidos alguns documentos e 
formulários de checklist que, juntamente com o Manual de 
Gerenciamento de Riscos nos Processos de Contratações, 
estão em fase de aprovação; 

• Também são registradas muitas práticas intuitivas e não 
padronizadas de gerenciamento de riscos em todas as 
unidades do Tribunal e das suas seções e subseções 
judiciárias, como:  mapeamentos de processos de 
trabalho; segregação de funções em processos críticos de 
trabalho; aplicação de formulários para mapeamento de 
necessidades relacionadas à capacitação e ao clima 
organizacional, em que são aferidos pontos de 
vulnerabilidade e de melhoria nos processos de trabalho. 

• A gestão de riscos está sendo implantada na área de gestão 
de pessoas. Os mecanismos/ferramentas já utilizados são: 
mapeamento dos processos de trabalho com enfoque no 
conhecimento crítico, sistemas informatizados para recursos 
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humanos e folha de pagamento, identificação das demandas 
de capacitação, desenvolvimento de ferramenta de auto 
avaliação, além da capacitação de servidores em gestão de 
riscos. 

• As principais ações de capacitação no ano de 2017:BPM / 
BPMN / Mapeamento de processos de negócios 

TRF2 

• Ainda no tocante ao tema indicadores operacionais e 
concernente ao TRF2, a Portaria nº TRF2- PTP-2017/00114, 
que instituiu a "Política de Gestão de Contratações e 
Aquisições", definiu indicadores e metas operacionais com 
vistas a medir a eficiência do processo de trabalho 
destinado a contratações e aquisições, bem como no que 
concerne ao viés de sustentabilidade. 

• A presença institucional da Corregedoria Regional nas 
unidades sob correição foi ampliada de 75 para 192 
unidades, com a coleta de informações presenciais dos 
gestores, mormente, sobre: (i) A ministração de curso de 
capacitação técnica aos servidores-gestores pelas Seções 
Judiciárias, em cumprimento ao disposto no art. 5º, §5º, da 
Lei 11.416/2006 para atividades-fim, gestão de pessoas e 
de processos de trabalho, e qual o tempo consumido 
mensalmente nessas tarefas; 

• Nas ações de natureza gerencial o destaque foram os 
cursos: “Perfil de Governança e Cultura Organizacional”; 
“Como criar um Clima de maior comprometimento na equipe 
de trabalho”; “A Inteligência Emocional aplicada à melhoria 
da Comunicação e Administração de Conflitos”; e “Como 
melhorar a Administração do Trabalho – Mapeamento de 
Processos de Trabalho – Mapeamento de Processos de 
Trabalho” 

TRF3 

• No âmbito do Tribunal, está em andamento a primeira 
etapa de implantação, devendo as unidades proceder a 
identificação dos macroprocessos e processos de 
trabalho, bem como definição dos processos críticos. 

• Há de se salientar que todos os processos de trabalho 
classificados como críticos deverão ser mapeados por 
meio da ferramenta Bizagi. Tanto os processos de trabalho 
críticos quanto os não críticos deverão ser submetidos 
ao “Ciclo de Gerenciamento por Processos e Riscos” e 
ter os “Mapas de Riscos” concluídos até 29/06/2018, nos 
termos da referida resolução. 

• Algumas áreas já realizaram as diagramações dos seus 
processos de trabalho, as quais, após validação da ADEG, 
são disponibilizadas na internet do Tribunal: 
http://www.trf3.jus.br/adeg/governancaestrategia/processos-
de-trabalho/macroprocessos-eprocessos-de-trabalho/ 

• Foram adotadas as seguintes ações visando o 
desenvolvimento da “Política de Gestão de Risco” no 
TRF3R:  A definição de política de gestão de riscos prevista 
na RES PRES/TRF3R nº 26/2016, foi efetivada com a edição 
da RES PRES nº 136, de 21/06/2017, que dispõe sobre as 
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Políticas de Gestão por Processos e de Gerenciamento 
de Riscos no âmbito da JF3R e da PORT PRES nº 753, de 
10/08/2017, que constituiu o Comitê Gestor de Riscos do 
TRF3R; 

• De se ressaltar que a RES PRES nº 136/2017 estabelece, 
em seu art. 25, o prazo de 12 (doze) meses para 
conclusão do primeiro ciclo de gestão de processos e 
gerenciamento de riscos, devendo cada órgão definir 
cronograma de trabalho. Ainda, em seu art. 22, que caberá 
à Diretoria-Geral do Tribunal e às Diretorias dos Foros das 
Seções Judiciárias de SP e MS, manter programa regular 
de capacitação para gestores e demais atores 
envolvidos na gestão dos processos de trabalho e no 
gerenciamento de riscos, no âmbito da JF3R. 

• Para disseminar a política a ADEG realizou, no período de 
09 a 23 de agosto de 2017, 03 encontros com os gestores 
para promoção de Alinhamento Estratégico, conforme 
Processo SEI 0024995-21.2017.4.03.8000, sendo que o 
primeiro encontro voltou-se à abordagem do 
Gerenciamento por Processos e de Riscos (conceitos, 
diretrizes, benefícios e impactos para a atividade gerencial, 
demanda legal (TCU, CNJ, CJF, RES PRES nº 136/2017), 
macroprocesso da JF3R, cronograma de implementação 
da gestão por processos e gerenciamento de riscos da 
JF3R para os próximos 12 meses e manual de gestão por 
processos e gerenciamento de riscos da JF3R. 

• Já foram disponibilizados nas páginas da intranet do 
Tribunal e das Seções Judiciárias o Manual de Gestão por 
Processos e Gerenciamento de Riscos da JF3R e o Mapa 
de Riscos da JF3R, que visam instrumentalizar os gestores 
para a adoção de aludidas práticas, bem como para a gestão 
dos controles internos. 

• Consoante disposto no Processo SEI 0042052-
86.2016.4.03.8000, em 19/09/2017 foi enviada planilha às 
unidades gestores para levantamento e identificação 
dos processos de trabalho críticos e não críticos das 
áreas, bem como sua classificação dentro dos respectivos 
sistemas gestores e macroprocessos, conforme modelo 
constante do documento SEI 3349661. 

• As áreas respondentes foram a SEJU (doc. SEI 3349549), a 
UDOC (doc. SEI 3349554), a SEGE (doc. SEI 3349556), a 
UCON (doc. SEI 3349559), a ALIC (doc. SEI 3349561), a 
ACOM (doc. SEI 3349563) e a SEPE, que apenas validou o 
macroprocesso e processo de trabalho já concluído, 
mapeado e publicado na página da intranet do TRF3R. 

• Entende-se que existem outras prioridades, tais como 
gestão estratégica, gestão por processos e gestão por 
competências, a serem implementadas nos próximos 
exercícios. 
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• Ação educacional: Introdução ao mapeamento e 
modelagem de processos com a notação BPMN02 (02 
turmas), Ferramenta Bizagi - mapeamento de processos. 

• Em relação ao Repasse do Conhecimento em 2017 foi 
realizado o mapeamento de todos os processos da 
Administração Central. Quando se realiza o mapeamento 
de processos de trabalho, parte do conhecimento do trabalho 
— que geralmente está contido na experiência dos 
funcionários que o executam — passa a ser registrado e 
codificado. 

• Para aperfeiçoar a governança de TI, tem sido feito 
esforço intensivo de mapeamento e incorporação de 
processos de trabalho, com a adoção cada vez mais 
expressiva do processo de desenvolvimento de software 
(iniciativa 12), a formalização do processo de gestão de 
mudanças (iniciativa 11) e o mapeamento do catálogo de 
serviços de TI (iniciativa 17). 

• No entanto, em que pese os esforços para definição de 
processos de trabalho que contribuem para alcance dos 
resultados planejados, ainda se faz necessário 
investimentos em conscientização quanto à importância 
de se planejar e acompanhar, de definir e cumprir 
processos de trabalho instituídos e quanto ao papel dos 
gestores de sistemas na definição, desenvolvimento 
implantação e sustentação dos sistemas de informação. 

• Os processos de gestão de serviços de TI estão sendo, 
paulatinamente, formalizados e disponibilizados na 
intranet do TRF3R, URL 
http://intranet.trf3.jus.br/adeg/governanca-eestrategia/ 
processos-de-trabalho/macroprocessos-e-processos-de-
trabalho/. Já estão disponíveis os processos: Gerenciamento 
de Mudanças, Gestão do Catálogo de Sistemas e o 
Desenvolvimento de Software Corporativo. 

• A formalização do processo Gerenciamento de 
Mudanças no âmbito da JF3R foi proposto através do 
processo SEI 0046573-40.2017.4.03.8000. 

TRF4 

• Em 2016 foi realizado o curso de Gestão de Riscos, voltado 
a gestores das unidades administrativas do Tribunal. Com 
base nisso, o Núcleo de Capacitação da Divisão de Gestão 
de Pessoas / DRH empreendeu a análise dos riscos de um 
de seus processos de trabalho mais relevantes: o 
desenvolvimento de cursos em Educação à Distância. 
Partindo do mapeamento do processo, utilizou-se a 
ferramentas para definir as dificuldades inerentes ao 
processo - ligadas a dimensões como pessoas, 
equipamentos, métodos e outras - e identificar, assim, 
causas e consequências dos riscos e seu potencial impacto. 
Com isso, foi elaborada uma matriz com as respostas 
previstas aos eventos de risco, acompanhada de um plano 
de ação destinado a minimizá-los. Em vista da posse de 
nova Administração, os trabalhos de mapeamento de outros 
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processos serão empreendidos oportunamente segundo as 
diretrizes provenientes desta. 

TRF5 

• Atualmente, a Justiça Federal da 5ª Região conta com 
diversos processos mapeados na área judiciária. Esses 
mapeamentos favorecem melhorias pontuais e despertam o 
interesse de gestores na otimização das rotinas de suas 
áreas. Fato esse evidenciado nas iniciativas, associadas ao 
Gerenciamento Processo de Negócio (BPM), propostas nos 
Planos de Ações Setoriais de algumas unidades judiciárias 
dos órgãos da JF5. 

• Apesar das iniciativas citadas acima, a Justiça Federal 
da 5ª Região não possui, de forma estruturada, a Cadeia 
de Valor Institucional e nem estão formalmente definidos 
todos os macroprocessos finalísticos pelos quais a JF5 
cumpre sua missão institucional. No entanto, com base nos 
conhecimentos técnicos de gestão por processos e na 
missão da Justiça Federal foi identificado, até o momento, no 
âmbito da JF5, o macroprocesso finalístico “prestação 
jurisdicional”, que tem por objetivo conhecer, julgar e 
executar os litígios nos processos de matérias pertinentes à 
Justiça Federal, no 1º e no 2º graus, a fim de garantir a 
eficiência e celeridade nos trâmites judiciais, solucionando 
os conflitos de interesses e, com isso, resguardando a ordem 
jurídica e a autoridade da lei. Todavia, considerando o 
exposto acima, cumpre consignar que este macroprocesso 
ainda carece da aprovação dos atores nele envolvidos. 

• Ainda, assinala-se também o fortalecimento do Comitê de 
Gestão de Riscos Institucionais e o prosseguimento das 
ações seguintes: a) a inclusão de cursos e treinamentos no 
Plano Anual de Capacitação do TRF5, relativos aos temas 
de estratégia da organização, gestão de processos e 
gestão de riscos 
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APÊNDICE F – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE GOVERNANÇA DOS TRIBUNAIS 

FEDERAIS, RELATIVA A GESTÃO DE PROCESSOS 

Órgão O órgão dispõe de 
programa regular de 
treinamento de servidores 
e magistrados em 
gerenciamento de 
processos, que inclua 
gestão de riscos 

Os macroprocessos de 
trabalho foram mapeados 
e publicados 

O órgão realiza melhoria 
nos processos de trabalho 
observando metodologia 
específica 

TRF1 Inerte Inerte Inerte 

SJ-AC Em desenvolvimento Em desenvolvimento Inerte 

SJ-AM Inerte Inerte Em desenvolvimento 

SJ-AP Inerte Em desenvolvimento Em desenvolvimento 

SJ-BA Em desenvolvimento Em desenvolvimento Inerte 

SJ-DF Inconsistente Inconsistente Em desenvolvimento 

SJ-GO Inerte Inerte Inerte 

SJ-MA Inerte Em desenvolvimento Inerte 

SJ-MT Inerte Inerte Inerte 

SJ-MG Em desenvolvimento Inconsistente Inerte 

SJ-PA Inconsistente Inconsistente Inerte 

SJ-PI Inerte Inerte Inerte 

SJ-RO Em desenvolvimento Em desenvolvimento Inerte 

SJ-RR Inerte Em desenvolvimento Satisfatório 

SJ-TO Em desenvolvimento Inerte Inerte 

TRF2 Inerte Inconsistente Inerte 

SJ-RJ Inconsistente Inerte Satisfatório 

SJ-ES Inerte Satisfatório Inerte 

TRF3 Satisfatório Inerte Inconsistente 

SJ-MS Inerte Inerte Inerte 

SJ-SP Satisfatório Inerte Satisfatório 

TRF4 Em desenvolvimento Satisfatório Satisfatório 

SJ-PR Inerte Em desenvolvimento Inerte 

SJ-RS Inconsistente Inerte inconsistente 

SJ-SC Inerte Inerte Em desenvolvimento 

TRF5 Em desenvolvimento Satisfatório Inerte 

SJ-AL Inerte Em desenvolvimento Inconsistente 

SJ-CE Em desenvolvimento Inerte Satisfatório 

SJ-PB Em desenvolvimento Em desenvolvimento Em desenvolvimento 

SJ-PE Inerte Em desenvolvimento Em desenvolvimento 

SJ-RN Em desenvolvimento Inerte Em desenvolvimento 

SJ-SE Inconsistente Em desenvolvimento Em desenvolvimento 
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APÊNDICE G – TABELA DE SITUAÇÕES DE MATURIDADE 

Fator 
Capacidades 

Situação de Maturidade 

10 Pontos 20 pontos 30 pontos 40 pontos 50 pontos 

 
Alinhamento 
Estratégico 

Plano de melhoria de 
processos (1) 

  
(   ) 

Não há planos de 
melhoria de 
processos 

  
(  ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
discutidos 

isoladamente nos 
silos funcionais 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
discutidos em 

conjuntos com as 
outras unidades 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
priorizados em 

virtude dos 
objetivos 

estratégicos 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos fazem 
parte do ciclo 

estratégico 

Vinculação entre 
estratégia e 
capacidades gestão de 
processos (1) 

  
(   ) 

As capacidades de 
processos não 

estão 
identificadas 

  
(   ) 

As capacidades de 
processos estão 

identificadas, mas 
não estão 

vinculadas às 
decisões 

estratégicas 
 

  
(   ) 

As decisões 
estratégicas 

abordam 
esporadicamente 
as capacidades de 

processos 

  
(   ) 

As decisões 
estratégicas 

abordam 
frequentemente 

as capacidades de 
processo 

  
(   ) 

As capacidades 
de processos é 

um tema 
permanente nas 

decisões 
estratégicas 

Arquitetura de 
processos corporativa (1) 

  
(   ) 

Não há 
arquitetura de 
processos nem 
Cadeia de Valor  

(   ) 
  A Cadeia de Valor 

está sendo 
estruturada 

(   ) 
A arquitetura de 
processos está 

sendo estruturada  

(   ) 
Há arquitetura de 

processos 
contemplando os 
processos críticos 
(2)  e os principais 
capacitores que 

suportam a 
cadeia de valor 
da organização 

(   ) 
Há cadeia de 

valor, arquitetura 
de processos e 

tantos os 
processos das 

instâncias 

inferiores e ou 
superiores foram 

incorporados 

Medição de resultados 
do processo (1) 

(   ) 
Os processos não 

são medidos 

(   ) 
Alguns processos 
são medidos, mas 
não há vinculação 

com estratégia 

(   ) 
Todos os 

processos críticos 
(2) são medidos e 

comunicados 
isoladamente 

(   ) 
Todos os 
processos 

críticos(2) são 
medidos e 

comunicados em 
um sistema de 

KPIs em cascata 
vinculados ao PE 

(   ) 
Todos os 
processos 

críticos(2) são 
medidos e 

comunicados de 
forma 

padronizada, em 
um sistema de 

KPIs em cascata 
vinculados ao PE 

Clientes e partes 
interessadas no 
processo (1) 

(   ) 
Os processos não 

são modelados 

(   ) 
Os processos são 

modelados levando 
em conta apenas os 

clientes internos 

(   ) 
Os processos são 

modelados 
levando em conta 

os clientes 
internos e 
externos 

(   ) 
Os processos são 

modelados 
levando em conta 

todos os 
stakeholders 

(   ) 
Os processos são 

modelados a 
partir da visão 

dos stakeholders 

Disseminação do PE (3) 
(   ) 

Não há PE 

(  ) 
Há PE mas não é 

divulgado 
adequadamente 

(   ) 
PE e é divulgado 

por meio de 
programas de 
comunicação e 

educação 

(   ) 
O PE já é 

conhecido e 
vinculados a uma 

gestão por 
objetivos 

estratégicos 

(   ) 
O PE já é 

conhecido e 
vinculados a uma 

gestão por 
objetivos 

estratégicos e 
aos processos 
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Governança  

Tomada de decisão 
em gestão de 
processos (1) 

(   ) 
Não há regras 

para tomada de 
decisões em 

gestão de 
processos em 
circunstâncias 

imprevistas 

(    ) 
A tomada de 
decisão está 

estruturada, mas 
não há um Plano 
de Continuidade 

de Negócios 
(PCN) 

(   ) 
Há um PCN em 

construção 

(   ) 
O PCN contempla 

todos os 
processos críticos 

(2) 

(   ) 
O PCN inclui 

gerenciamento de 
mudanças em TI  

Responsabilidades 
e atribuições (1) (4) 

(   ) 
As 

responsabilidades 
relacionadas ao 

processo não 
estão definidas. As 

pessoas estão 
restritas aos seus 
papéis dentro de 

seus próprios 
departamentos e 

áreas 

(  ) 
As pessoas se 

identificam com 
determinados 

processos e 
assumem 

informalmente a 
responsabilidade 
por uma iniciativa 

de melhoria de 
processos 

(   ) 
As áreas que 

atuam nos 
processos 

(equipe) são 
identificadas e as 

pessoas são 
indicadas para 

assumir a 
responsabilidade 

por cada uma 
delas 

(proprietários) 

(   ) 
Os papéis são 
formalizados e 
integrados na 

estrutura 
organizacional. Há 

também uma 
equipe 

multidisciplinar 
dedicada a apoiar 
iniciativas de BPM 

(Centro de 
Excelência em 

BPM) 

(   ) 
As pessoas 

assumem seus 
papéis, têm 

autonomia para 
agir e o escritório 

de processos 
passa de uma 

consultoria para 
um papel 

orientador 

Vinculação entre 
métricas de 
processo & 
performance (1) (4) 

(   ) 
Indicadores e 
modelos de 

avaliação para 
desempenho de 
processos não 

estão definidos 

(   ) 
Os resultados 
esperados dos 

macroprocessos 
são identificados, 

mas os 
indicadores não 

estão em 
operação 

(   ) 
Os resultados 
esperados do 
processo são 

identificados e 
alguns têm 

indicadores de 
desempenho 

(   ) 
Processos 
definiram 

indicadores de 
desempenho em 

um modelo de 
avaliação de 
desempenho 

(   ) 
Os indicadores de 

processo são 
vinculados ou 

desenvolvidos a 
partir da 

estratégia e 
usados para 

avaliar o 
desempenho dos 
funcionários e da 

organização 

Maturidade de 
Processos(4) 

(   ) 
Organização com 
processos ad hoc 

onde poucos 
processos são 

definidos 

(   ) 
Macroprocessos 
são definidos e 

suas inter-
relações são 

mostradas na 
cadeia de valor 
da organização 

( ) 
Macroprocessos 

são decompostos 
em processos, que 

são então 
mapeados e 

padronizados 

(   ) 
Processos 

críticos(2) são 
mapeados, 

padronizados e 
revisados 

periodicamente 

(   ) 
Processos 

críticos(2) são 
mapeados, 

padronizados, 
revisados 

periodicamente e 
otimizados 

Controles em 
gestão de 
processos(1) 

(   ) 
Não há controles 
estabelecidos em 

processos 

(   ) 
Há controles 
informais nos 

processos 

(   ) 
Há controles 

formalizados em 
alguns processos 

(   ) 
Há controle 

formalizados nos 
processos 
críticos(4) 

(   ) 
Há controle 

formalizados e 
revistos 

ciclicamente 

Acesso à atividade 
fim (6) 

(   ) 
Os processos da 
área fim não são 

submetidos a 
projetos de 
melhoria de 
processos 

(   ) 
Os processos da 
área fim foram 

submetidos 
episodicamente a 

projetos de 
melhoria de 
processos 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria por 
iniciativa do 
magistrado 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria por 
sugestão da 

administração 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria em 

virtude de 
controles 

instituídos nos 
processos 

Estrutura 
Especializada (5) 

(   ) 
Não há servidores 

ou unidade 
designados e 

especializados em 

(   ) 
Há servidores 
designados e 

especializados 
em gestão por 

processos 

(   ) 
Há servidores 
designados e 

unidade 
especializada em 

(   ) 
Há Escritório de 

Processos 
formalmente 

constituído com 

(   ) 
Há Escritório de 
Processos com 

perfil de 
facilitador 
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gestão por 
processos 

gestão de 
processos 

perfil de 
direcionador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

Desenho e 
modelagem de 
processos (1) 

(   ) 
Processos não são 

modelados 

(   ) 
Alguns processos são 

modelados e 
analisados 

isoladamente e sem 
padronização 

(   ) 
Alguns processos 
são modelados e 

analisados 
ponta-a-ponta 

com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados e 

analisados 
ponta-a-ponta, 

com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos (2) são 
modelados e 

analisados ponta-a-
ponta, com 

padronização e 
iterativamente 

Implementação e 
execução de 
processos(1) 

(   ) 
Processos são 

implementados 
informalmente e 

sem padronização 

(   ) 
Processos são 

modelados e, apesar 
de sem 

padronização, são 
implantados e 

executados 

 (   ) 
Alguns processos 
modelados são 
implantados e 

executados com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados, 

implantados e 
executados com 

padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados, 

implantados e 
executados com 
padronização e 
iterativamente 

Controle e medição 
de processos(1) 

(   ) 
Processos não são 

controlados ou 
medidos 

(   ) 
Alguns processos são 

controlados e 
medidos 

(  ) 
Alguns processos 
são controlados 
e medidos com 

método 
estabelecido 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
controlados e 

medidos com um 
método 

estabelecido 

(   ) 
Os processos 

críticos(2) s são 
controlados e 

medidos com um 
método 

estabelecido e 
iterativamente 

Aprimoramento e 
inovação de 
processos(6) 

(   ) 
Processo não são 

aprimorados 
sistematicamente 

(   ) 
Processos são 
aprimorados 

sistematicamente 
sem um método 

estabelecido 

(   ) 
Técnicas são 

estabelecidas e 
utilizadas para 

aprimoramento 
de alguns 
processos 

(   ) 
Técnicas são 

estabelecidas e 
utilizadas para 

aprimoramento 
de processos 

críticos(2) 

(   ) 
Técnicas são 

estabelecidas e 
utilizadas para 

aprimoramento de 
todos os processos 

críticos (2) e 
iterativamente 

Gestão de projetos 
em processos(1) 

(   ) 
Não há projetos para 

melhoria de 
processos 

(   ) 
Há projetos de 

melhoria, mas não é 
utilizada o 

metodologia de 
projetos 

(  ) 
Há projetos de 
melhoria e em 

alguns é utilizada 
metodologia de 

projetos 

(   ) 
Há projetos de 
melhoria e nos 

processos 
críticos(2) é 

utilizada 
metodologia de 

projetos 

(   ) 
Há projetos de 
melhoria e nos 

processos críticos(4) 
é utilizada 

metodologia de 
projetos e gestão 

de portfólio de 
projetos 

. 
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Tecnologia 
da 

Informação 

Desenho e 
modelagem de 
processos(1) 

(   ) 
Processos não são 

modelados 

(   ) 
Processos são 

modelados sem 
ferramentas 

adequadas de TI 

(   ) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem, 
mas sem 
notação 

padronizada 

(   ) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem e 
com notação 
padronizada 

(X) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem, 
com notação 

padronizada e 
para automação 

Implementação e 
execução de 
processos(1) 

(   ) 
Processos 

implementados sem 
controle e 

informalmente 

(   ) 
Processo são 
formalmente 

implementados e 
executados, mas 

sem auxílio de 
sistemas 

(  ) 
Processos são 

implementados 
e executados 

com auxílio de 
sistemas ilhados 

de TI 

(   ) 
Processos são 

implementados 
e executados 
com sistema 

corporativo de TI 

(   ) 
Processos são 

implementados 
executados com 

sistema 
corporativo de TI 

orientados a 
processos 

Controle e medição 
de processos(1) 

(   ) 
Processos não são 

controlados ou 
medidos 

(   ) 
Processos são 
controlados e 

medidos 
manualmente 

(   ) 
Processos são 
controlados e 
medidos com 

sistemas ilhados 
de TI 

(   ) 
Processos são 

medidos e 
controlados por 

sistema 
corporativo de TI 

(   ) 
Processos são 

medidos e 
controlados por 

sistema 
corporativo de TI 

orientados a 
processos 

Aprimoramento e 
inovação de 
processos(1) 

(   ) 
Não há projetos 

formais de melhoria 
de processos 

(   ) 
Projetos de 
melhoria de 

processos são 
realizados sem 

apoio de sistemas 
de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de 

sistemas ilhados 

de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de sistema 

corporativo de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de sistema 

corporativo de TI 

orientado a 

processos 

Gestão de projetos 
em processos(1) 

(   ) 
Não há projetos 

formais de melhoria 
de processos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados sem 

apoio de sistema de 

projetos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema projetos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

orientado a 

processos 
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Pessoas 

Habilidades e 
expertise(1) 

(   ) 
Não há habilidades 

em gestão de 
processos 

desenvolvidas entre 
os servidores da 

organização 

(   ) 
Um pequeno grupo 
de servidores detém 
alguma habilidade 

em gestão de 
processos e gestão 

de projetos 

(   ) 
Um pequeno 

grupo de 
servidores 

detém 
habilidades em 

gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

utilizadas em 
projetos isolados 

(   ) 
Um pequeno 

grupo de 
servidores 

detém 
habilidades em 

gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

utilizadas em 
larga escala 

(   ) 
Todas as unidades 

corporativas 
contam com 

servidores com 
habilidades 

utilizadas em larga 
escala 

Conhecimento em 
gestão de 
processos(1) 

(   ) 
Servidores não 

detém conhecimento 
na área 

(   ) 
Somente servidores 

da unidade 
responsável por 

gestão de processos 
detém conhecimento 

em gestão de 
processos 

(   ) 
Alguns 

servidores de 
outras unidades 

detêm algum 
conhecimento 
em gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

(   ) 
Alguns 

servidores de 
outras unidades 

detêm 
conhecimentos 

formais em 
gestão de 

processos e 
gestão de 
projetos 

(   ) 
Todas as unidades 

corporativas 
contam com 

servidores com 
conhecimentos 

formais em gestão 
de processos e 

gestão de projetos 

Educação e 
aprendizado em 
processos(1) 

(   ) 
Não são realizadas 
capacitações em 

gestão de processos  

(  ) 
Capacitações em 

gestão de processos 
episódicas são 

realizadas 

(   ) 
Capacitações 

sistemáticas em 
gestão de 

processos são 
realizadas 

(   ) 
Capacitações 

direcionadas a 
públicos-alvo 
(servidores, 

gestores, 
magistrados, 
analistas de 
processo) 

(   ) 
Capacitações 

direcionadas a 
públicos-alvo 
(servidores, 

gestores, 
magistrados, 
analistas de 
processo) e 

incorporadas aos 
Plano Anual de 

Capacitação 

Comunicação e 
colaboração em 
processos (1) 

(   ) 
Os elementos das 
equipes não têm 

uma boa 
comunicação na 

execução das 
atividades do 

processo 

(   ) 
Os elementos das 

equipes se 
comunicam 

eventualmente para 
execução e 

aprimoramento do 
processo 

(   ) 
Os elementos 
mantêm das 
equipes um 

canal 
permanente de 

comunicação 
para execução e 
aprimoramento 

do processo  

(   ) 
Os elementos 
das equipes 
mantêm um 

canal 
permanente e 
corporativo de 
comunicação 

para execução e 
aprimoramento 

do processo com 
boa colaboração 

entre os 
participantes 

(   ) 
A comunicação e a 

colaboração se 
estendem para as 
outras instâncias e 

outros regionais 

Liderança em gestão 
de processos (1) 

(   ) 
As lideranças são 
somente formais 

(  ) 
As lideranças 
assumem a 

responsabilidade 
pelos processos 

(   ) 
As lideranças 

possuem 
conhecimento, 
habilidades e 

atitudes 

(   ) 
As lideranças 

têm uma visão 

holística da 

organização 

(   ) 
As lideranças têm 

uma visão de 

processos 

Comunicação entre 
Regionais (6) 

(   ) 
Regional não se 
comunica com 

outros regionais 
sobre o tema gestão 

de processos 

(   ) 
Regional se comunica 

esporadicamente 
sobre o tema 

(   ) 
Regional se 

comunica com 
frequência 

(   ) 
Regional 

mantém canal 
permanente de 

comunicação 

(   ) 
Regionais dispõe 

de canal 
permanente e 

centralizado de 
comunicação 
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Culturas 

Responsabilidade 
pela mudança nos 
processos(1) 

(   ) 
Não há na 

organização uma 
atitude em direção 

da mudança de 
processos 

(   ) 
Há uma aceitação na 

organização para 
mudança de 

processos 

(   ) 
A organização 

está consciente 
da necessidade e 
se responsabiliza 

pela mudança nos 
processos 

(   ) 
A mudança nos 
processos é um 

valor 
internalizado 

pela organização 

(   ) 
A organização 

reconhece que a 
mudança é 
inevitável e 

cíclica 

Crença e valores em 
processos(1) 

(   ) 
A organização não 

reconhece o valor da 
gestão de processos 
e considera apenas 

uma burocracia a ser 
cumprida 

(   ) 
A organização 

reconhece algum 
valor na gestão de 

processos 

(   ) 
A organização 
reconhece um 
valor difuso na 

gestão de 
processos 

(   ) 
A organização 

reconhece valor 
em cada 

atividade de 
gestão de 
processos 

(   ) 
A organização 

acredita na 
gestão orientada 

a processos 

Comportamento e 
atitudes em 
processos (1) 

(   ) 
A organização não 

realiza ações 
relacionadas a 

gestão de processos 

(   ) 
A organização realiza 
ações relacionadas a 
gestão de processos 
por força de normas 

(   ) 
A organização 
busca ações 

relacionadas a 
gestão de 

processos de 
processos 

espontaneamente 

(   ) 
A organização 
estimula ações 
relacionadas a 

gestão de 
processos 

(   ) 
As ações de 
gestão são 

orientadas a 
processos 

Atenção dos líderes 
para processos (1) 

(   ) 
Os líderes estão 
focados em seus 
silos funcionais 

(   ) 
Os líderes estão 
focados nos seus 

silos, mas dispensam 
alguma atenção a 

gestão de processos 

(  ) 
Os líderes buscam 

por ações de 
gestão de 

processos, mas 
ainda estão 

presos aos seus 
silos 

(   ) 
Os líderes têm 
uma visão mais 

holística da 
organização e 
buscam por 

ações de gestão 
de processos 

(   ) 
Os líderes têm 

uma visão 
holística da 

organização e 
agem orientados 

por processos 

Rede social em 
gestão de processos 

(1) 

(  ) 
Não há canal de 

comunicação sobre 
processos e gestão 

de processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 
questões 

relacionadas a 
processos e gestão 

de processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

(   ) 
Há um canal 

interativo entre 

Regionais para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

Fundamentos teóricos: 

(1) ROSEMANN; BROCKE. The Six Core Elements of Business Process Management, in: Handbook on Business Process Management 1 

Introduction, Methods, and Information Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 

(2) DAVENPORT, T.; SHORT, J. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan 

Management Review, [S.l.], v. 31, n. 4, p. 11-27, jul. 1990.. 

(3) KAPLAN; NORTON. The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts. 

1996. 

(4) DE BOER, F.; MÜLLER, C.; CATEN, C. Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance 

practices. Business Process Management Journal, [S.l.], v. 21, n. 4, p. 908-927, jan. 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-11-2014-0109>. Acesso em: 12 set. 2018. 

(5) TREGEAR, R.  Establishing the Office of Business Process Management. Leonardo Consulting, 2010. Disponível em: 

https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/deac/850cf2d9203834cdde369c7d0a507e180861.pdf  

(6) Capacidade decorrente do ambiente das Justiça Federal. 
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APÊNDICE H – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ROSEMANN E VON BROCKE PARA AS 

CAPACIDADES DO MODELO  

Fatores Capacidades Fundamento Teórico (Rosemann e Von Brocke, 2010, pp.114-120) 

Alinhamento 
Estratégico 

Plano de melhoria de processos 

Um plano de melhoria do processo orientado por estratégia captura a abordagem geral da 
organização em relação ao BPM. O plano de melhoria de processos deve ser derivado 
diretamente da estratégia da organização e delinear como as iniciativas de melhoria de 
processos vão atender às metas estrategicamente priorizadas. Isso permite uma clara 
articulação dos benefícios corporativos das iniciativas de BPM. O plano de melhoria de 
processos também fornece informações relacionadas à forma como a iniciativa de BPM se 
relaciona com projetos subjacentes, como a implementação de um sistema corporativo. 

Vinculação entre estratégia e capacidades 
gestão de processos 

Um elemento central do alinhamento estratégico, no contexto do BPM, é a ligação bidirecional 
entre a estratégia e os processos de negócios. Os processos de negócios contribuem 
diretamente para a estratégia? As estratégias organizacionais incorporam explicitamente as 
capacidades do processo? Por exemplo, sabemos quais processos são afetados por uma 
mudança na estratégia? Quais processos podem se tornar um gargalo na execução da 
estratégia? A estratégia é projetada e continuamente revisada à luz das capacidades atuais e 
emergentes do processo? Como os recursos escassos devem ser alocados para processos 
concorrentes? Quais processos são essenciais para a organização e devem ser executados 
internamente (competência central)? Quais processos são candidatos para terceirização de 
processos ou off-shoring (Bhat et al. 2010)? Metodologias comuns, como o Strategy Maps 
(Kaplan e Norton 2004), desempenham um papel importante na vinculação da estratégia e do 
design do processo. 

Arquitetura de processos corporativa 

Uma arquitetura de processos corporativos é a abstração de nível mais alto da hierarquia real 
de processos de negócios orientados a valor e capacitadores (Aitken et al. 2010; Spanyi 2010). 
Uma arquitetura de processos corporativos bem definida descreve claramente os principais 
processos empresariais, descreve a cadeia de valor específica da indústria / empresa e captura 
os processos capacitadores que suportam essa cadeia de valor, por exemplo, finanças, 
gerenciamento de capital humano ou serviços de TI. Uma arquitetura de processos bem 
definida fornece uma visualização de alto nível a partir de uma visualização de processo e 
complementa, e não replica, estruturas organizacionais. Além disso, ele serve como o cenário 
principal do processo e fornece um ponto de partida para análises e modelos de processo mais 
detalhados. 

Medição de resultados do processo 

Para poder avaliar o desempenho real do processo, é importante ter uma compreensão clara e 
compartilhada das saídas do processo e dos principais indicadores de desempenho (KPIs) 
relacionados. Uma hierarquia de KPIs medidos em cascata, orientados a processos e com bom 
custo-benefício fornece uma fonte valiosa para a tradução de objetivos estratégicos para 
objetivos específicos do processo e facilita o controle efetivo do processo. Os KPIs relevantes 
podem diferir em sua natureza, incluindo dados financeiros, quantitativos, qualitativos ou 
baseados em tempo, e dependerão dos direcionadores estratégicos para o processo 
empresarial específico (vom Brocke et al. 2010). Tanto quanto possível, esses KPIs devem ser 
padronizados nos vários processos e, em particular, nas diferentes variantes do processo (por 
exemplo, em diferentes países). Somente essa padronização de desempenho de processo 
permite uma análise de desempenho de processo cruzado consistente (por exemplo, quais 
processos podem explicar uma queda na satisfação geral do cliente?). Muitas vezes, igualmente 
importantes, mas mais difíceis de medir, são os KPIs relacionados a características de um 
processo inteiro, como flexibilidade, confiabilidade ou conformidade. 

Clientes e partes interessadas no processo 

As estratégias geralmente estão intimamente ligadas a indivíduos e grupos de partes 
interessadas influentes. Assim, uma avaliação estratégica do BPM tem que avaliar as prioridades 
reais dos principais clientes e outras partes interessadas, como a alta administração, acionistas, 
órgãos governamentais etc. Por exemplo, pode-se observar que a mudança de um CEO 
geralmente terá impacto significativo a popularidade (ou não) do BPM, mesmo que a estratégia 
oficial permaneça a mesma. A consideração das partes interessadas também 
inclui uma investigação de como os processos com pontos de contato (“momentos da verdade”) 
para as partes externas são gerenciados, como pontos de vista externos foram considerados no 
projeto do processo e qual influência as partes interessadas externas têm no projeto do 
processo. Essa visão pode ir tão longe que as organizações projetam conscientemente processos 
da maneira como são percebidas por seus parceiros de negócios e, em seguida, começam a 
posicionar seus serviços nesses processos. 

Governança 
de 

Processos 

Tomada de decisão em gestão de processos 

A definição clara e a execução consistente dos processos de tomada de decisões relacionados 
ao BPM, que orientam as ações em circunstâncias antecipadas e imprevistas, é um desafio 
crítico para a governança do BPM. Além de quem pode decidir qual decisão, a velocidade da 
tomada de decisões e a capacidade de influenciar a alocação de recursos e respostas 
organizacionais para a mudança de processos é importante. Isso requer alinhamento com os 
processos de governança relacionados, como o gerenciamento de mudanças de TI ou o 
Gerenciamento de continuidade de negócios. 

Responsabilidades e atribuições 

Um elemento central da governança do BPM é a definição das funções e responsabilidades do 
processo. Isso abrange toda a gama de funções relacionadas ao BPM, desde analistas de 
processos de negócios até proprietários de processos e até potenciais executivos de processos 
principais (CPO). Também engloba todos os comitês relacionados e os conselhos de decisão 
envolvidos, como os Conselhos de Processo e os Comitês de Orientação de Processos. Os 
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deveres e responsabilidades de cada função precisam ser claramente especificados, e estruturas 
de relatórios precisos devem ser definidas. 

Vinculação entre métricas de processo & 
performance 

Os processos devem existir para garantir a ligação direta do desempenho do processo com os 
objetivos estratégicos. Embora a saída real do processo seja medida e avaliada como parte do 
fator alinhamento estratégico, as responsabilidades e o processo para coletar as métricas 
necessárias e vinculá-las aos critérios de desempenho são consideradas como parte da 
governança do BPM. 

Padrões em gestão de processos 

Os padrões de gerenciamento de processos devem ser bem definidos e documentados. Isso 
inclui, entre outros, a coordenação de iniciativas de gerenciamento de processos em toda a 
organização e diretrizes para o estabelecimento e gerenciamento de medidas de processo, 
resolução de problemas, recompensas e estruturas de remuneração. 

Controles em gestão de processos 

Os controles de gerenciamento de processos como parte da governança do BPM cobrem ciclos 
regulares de revisão para manter a qualidade e a moeda dos princípios de gerenciamento de 
processos (por exemplo, “reutilização do processo antes do desenvolvimento do processo”). O 
gerenciamento de conformidade apropriado constitui outro componente importante dos 
controles de gerenciamento de processos (Spanyi 2010). 

Métodos 

Desenho e modelagem de processos 
O projeto e a modelagem de processos estão relacionados aos métodos usados para identificar 
e conceituar processos de negócios atuais e futuros (futuros). O núcleo desses métodos não é 
apenas processar técnicas de modelagem, mas também processar métodos de análise. 

Implementação e execução de processos 

A implementação e execução de processos abrangem os próximos estágios do ciclo de vida. Os 
métodos relacionados ajudam a transformar modelos de processo em especificações de 
processos de negócios executáveis. Métodos relacionados à comunicação desses modelos e 
métodos de escalonamento facilitam a execução do processo. 

Controle e medição de processos 

O estágio de controle e medição do processo do ciclo de vida do processo está relacionado a 
métodos que fornecem orientação para a coleta e consolidação de dados relacionados ao 
processo. Estes dados podem estar relacionados com o controlo do processo (por exemplo, 
riscos), ou podem ser medidas de desempenho do processo (por exemplo, tempo, custo e 
qualidade). 

Aprimoramento e inovação de processos 

O estágio de melhoria e inovação de processos inclui todos os métodos que facilitam o 
desenvolvimento de processos de negócios aprimorados. Isso inclui abordagens que suportam 
as atividades de aprimoramento de processos (por exemplo, etapas de resequenciamento em 
um processo), inovação de processo (por exemplo, técnicas de pensamento criativo), utilização 
de processos (melhor uso de recursos existentes como pessoas, dados ou sistemas) e processos 
derivação (modelos de referência, benchmarking, etc.). 

Gestão de projetos em processos 

O gerenciamento de projetos de processo de componente de avaliação e o gerenciamento de 
programas avaliam os métodos que são usados para o gerenciamento geral de BPM em toda a 
empresa e para projetos de BPM específicos. Este último requer uma integração sólida dos 
métodos de BPM com abordagens específicas de gerenciamento de projetos (por exemplo, 
PMBOK, PRINCE 2). 

Tecnologia 
da 

Informação 

Desenho e modelagem de processos 

As soluções de TI para modelagem e modelagem de processos abrangem o suporte (semi) 
automatizado que permite a derivação de modelos de processo a partir de arquivos de log e 
suporte a ferramentas para modelagem e análise de processos de negócios (por exemplo, 
animação de processos e simulação de processos). van der Aalst et al., 2010). 

Implementação e execução de processos 

A implementação e execução de processos habilitados pela TI se concentra na transformação 
automatizada de modelos de processo em especificações executáveis e na subsequente 
execução de processos baseada em fluxo de trabalho (Ouyang et al., 2010). Isso também inclui 
soluções relacionadas, como sistemas de gerenciamento de documentos ou processos 
habilitados para serviços. Toda esta categoria de software é frequentemente rotulada como 
“sistemas de informação processaware” (Dumas et al. 2005). 

Controle e medição de processos 

Soluções de controle e medição de processos facilitam o gerenciamento de escalonamento de 
processos (semi-) automatizado, tratamento de exceções, visualização de desempenho (por 
exemplo, painéis de controle) e controle de processos. Há uma alta demanda para que esse tipo 
de solução seja integrado no cenário corporativo (por exemplo, através de sistemas de Balanced 
Scorecard). 

Aprimoramento e inovação de processos 

Ferramentas para melhoria de processos e inovação fornecem suporte (semi) automatizado 
para a geração de processos de negócios aprimorados. Essas podem ser soluções que fornecem 
ferramentas ágeis (ou seja, de autoaprendizagem) que ajustam continuamente os processos de 
negócios com base em alterações contextuais. 

Gestão de projetos em processos 
Gerenciamento de projetos de processos e ferramentas de gerenciamento de programas 
facilitam o gerenciamento geral de diferentes tipos de iniciativas de BPM. Eles fornecem entre 
outros sistemas de suporte à decisão para proprietários de processos. 

Pessoas 

Habilidades e expertise 

As habilidades e conhecimentos do processo concentram-se na abrangência e profundidade das 
capacidades das partes interessadas envolvidas, à luz dos requisitos específicos de um processo. 
Essa é uma área de capacidade importante para proprietários de processos e todas as partes 
interessadas envolvidas no gerenciamento e nas operações de um processo. 

Conhecimento em gestão de processos 

O conhecimento de gerenciamento de processos consolida o conhecimento explícito e tácito 
sobre os princípios e práticas do BPM. Avalia o nível de compreensão do BPM, incluindo o 
conhecimento dos métodos de gerenciamento de processos e tecnologia da informação, e o 
impacto que eles têm sobre os resultados dos processos de negócios (Karagiannis e Woitsch, 
2010). Em particular, os analistas de processos de negócios e o quanto eles podem aplicar seus 
conhecimentos de gerenciamento de processos a uma variedade de processos são avaliados 
nessa área de capacidade. 
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Educação e aprendizado em processos 

A educação e a aprendizagem de processos medem o compromisso da organização com o 
desenvolvimento e a manutenção contínuos das habilidades e conhecimentos relevantes em 
gerenciamento de processos e processos. A avaliação abrange a existência, a extensão, a 
adequação, o escopo do lançamento e o sucesso real (medido pelo nível de aprendizado) dos 
programas educacionais de BPM. Outros itens são dedicados à qualificação dos educadores de 
BPM e dos programas de certificação de BPM. 

Comunicação e colaboração em processos 

Colaboração e comunicação de processos considera as maneiras pelas quais indivíduos e grupos 
trabalham juntos para alcançar os resultados desejados do processo. Isso inclui a avaliação 
relacionada dos padrões de comunicação entre os participantes do processo e a maneira pela 
qual o conhecimento do processo relacionado é descoberto, explorado e disseminado. 

Liderança em gestão de processos 

A área de capacidade final de “pessoas” é dedicada aos líderes de gerenciamento de processos. 
A avaliação de acordo com esse elemento avalia a disposição de liderar, assumir 
responsabilidade e ser responsável pelos processos de negócios. Entre outras, essa área de 
capacidade também captura o grau em que as habilidades desejadas de liderança de processos 
e os estilos de gerenciamento são realmente praticados. 

Culturas 

Responsabilidade pela mudança nos 
processos 

A responsabilidade ao processo de mudança é sobre a receptividade geral da organização para 
processar a mudança, a propensão da organização a aceitar a mudança de processo e a 
adaptação. Também inclui a capacidade de mudança de processo para atravessar fronteiras 
funcionais de forma transparente e para que as pessoas ajam no melhor interesse do processo.  

Crença e valores em processos 

Valores e crenças do processo investigam o amplo pensamento do processo dentro da 
organização. Por exemplo, os membros da organização vêem naturalmente os processos como 
a maneira como as coisas são feitas? Os “processos” desempenham um papel proeminente na 
visão corporativa, missão, declarações de valor? (vom Brocke et al. 2010). Além disso, essa área 
de capacitação concentra-se nas crenças e valores comuns das principais partes interessadas do 
BPM. Entre eles está a longevidade do BPM, expressa pela profundidade e amplitude do 
compromisso contínuo com o BPM. 

Comportamento e atitudes em processos 

As atitudes e o comportamento do processo daqueles que estão envolvidos e daqueles que são 
afetados pelo BPM formam um item de avaliação adicional no fator “cultura”. Isso inclui, entre 
outros, a disposição de questionar as práticas de BPM existentes à luz de possíveis melhorias no 
processo. Ele também captura o comportamento real relacionado ao processo (por exemplo, a 
disposição de cumprir o design do processo ou a medida em que os processos obtêm prioridade 
sobre os recursos). 

Atenção dos líderes para processos 

A atenção da liderança para o gerenciamento de processos abrange o nível de 
comprometimento e atenção ao gerenciamento de processos e processos demonstrado pelos 
executivos seniores, o grau de atenção ao processo em todos os níveis e a qualidade da 
liderança do processo. Por exemplo, os “processos” aparecem regularmente como um termo 
nas apresentações dos executivos seniores da organização? 

Rede social em gestão de processos 
Finalmente, as redes sociais de gerenciamento de processos compreendem a existência e a 
influência das comunidades de práticas de BPM, o uso de técnicas de redes sociais e o 
reconhecimento e uso de redes informais de BPM. 

 

  



101 

 

 

APÊNDICE I – DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DO ÓRGÃO X 

Fator Média Capacidade Pontos 

Alinhamento 

Estratégico 

 Plano de melhoria de processos 10 

 
Vinculação entre estratégia e capacidades gestão de 
processos 

10 

18,33 Arquitetura de processo corporativo 30 

 

Medição de resultados do processo 30 

Clientes e partes interessadas no processo 10 

Disseminação do PE 20 

Governança de 

Processos 

 Tomada de decisão em gestão de processos 30 

 Responsabilidades e atribuições 20 

28,33 Vinculação entre métricas de processo & performance 30 

 

Maturidade de Processos 30 

Controles em gestão de processos 30 

Estrutura Especializada (Escritório de Processos) 30 

Métodos 

 Desenho e modelagem de processos 30 

 Implementação e execução de processos 20 

24 Controle e medição de processos 30 

 Aprimoramento e inovação de processos 10 

 Gestão de projetos em processos 30 

Tecnologia da 

Informação 

 Desenho e modelagem de processos 50 

 Implementação e execução de processos 30 

30 Controle e medição de processos 10 

 Aprimoramento e inovação de processos 20 

 Gestão de projetos em processos 40 

Pessoas 

 Habilidades e expertise 30 

 Conhecimento em gestão de processos 40 

25 Educação e aprendizado em processos 20 

 Comunicação e colaboração em processos 20 

 

Liderança em gestão de processos 20 

Comunicação entre Regionais 
 

20 

Culturas 

 Responsabilidade pela mudança nos processos 20 

 Crença e valores em processos 30 

24 Comportamento e atitudes em processos 30 

 Atenção dos líderes para processos 30 

 Rede social em gestão de processos 10 

Média Final: 24,84 

 
MATURIDADE EM GESTÃO DE PROCESSOS: INTERMEDIÁRIO 
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APÊNDICE J – TABELA DE SITUAÇÕES DE MATURIDADE APÓS TESTE PILOTO 

Fator 
Capacidades 

Situação de Maturidade 

10 Pontos 20 pontos 30 pontos 40 pontos 50 pontos 

 
Alinhamento 
Estratégico 

Plano de melhoria de 
processos (1) 

  
(X) 

Não há planos de 
melhoria de 
processos 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
discutidos 

isoladamente nos 
silos funcionais 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
discutidos em 

conjuntos com as 
outras unidades 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos são 
priorizados em 

virtude dos 
objetivos 

estratégicos 

  
(   ) 

Os planos de 
melhoria de 

processos fazem 
parte do ciclo 

estratégico 

Vinculação entre 
estratégia e 
capacidades gestão de 
processos (1) 

  
(X) 

As capacidades de 
processos não 

estão 
identificadas 

  
(  ) 

As capacidades 
organizacionais 

estão 
identificadas, mas 

não estão 
vinculadas às 

decisões 
estratégicas 

  
(   ) 

As decisões 
estratégicas 

abordam 
esporadicamente 

as capacidades 
organizacionais 

  
(   ) 

As decisões 
estratégicas 

abordam 
frequentemente 
as capacidades 

de processo 

  
(   ) 

As capacidades 
de processos é 

um tema 
permanente nas 

decisões 
estratégicas 

Arquitetura de 
processos corporativa (1) 

  
(   ) 

Foram 
identificados os 

principais 
macroprocessos  

(   ) 
  A Cadeia de Valor 

está sendo 
estruturada 

(X) 
A arquitetura de 
processos está 

sendo estruturada  

(   ) 
Há arquitetura de 

processos 
contemplando os 
processos críticos 

(2)   

(   ) 
Há cadeia de 

valor, 
arquitetura de 

processos e 
tantos os 

processos das 
instâncias 

inferiores e ou 
superiores foram 

incorporados 

Medição de resultados 
do processo (1) 

(   ) 
Os processos não 

são medidos 

(   ) 
Alguns processos 
são medidos, mas 
não há vinculação 

com estratégia 

(X) 
Todos os 

processos críticos 
(2) são medidos e 

comunicados 
isoladamente 

(   ) 
Todos os 
processos 

críticos(2) são 
medidos e 

comunicados em 
um sistema de 

KPIs em cascata 
(do nível 

operacional ao 
estratégico) 

vinculados ao PE 

(   ) 
Todos os 
processos 

críticos(2) são 
medidos e 

comunicados de 
forma 

padronizada, em 
um sistema de 

KPIs em cascata 
do nível 

operacional ao 
estratégico) do 

nível operacional 
ao estratégico) 

vinculados ao PE 

Clientes e partes 
interessadas no 
processo (1) 

(X) 
Os processos são 
modelados sem 

levar em conta as 
expectavas dos 
clientes e partes 

interessadas 

(  ) 
Os processos são 

modelados levando 
em conta apenas os 

clientes internos 

(   ) 
Os processos são 

modelados 
levando em conta 

os clientes 
internos e 
externos 

(   ) 
Os processos são 

modelados 
levando em conta 

todos os 
stakeholders 

(   ) 
Os processos são 

modelados a 
partir da visão 

dos stakeholders 

Disseminação do PE (3) 
(   ) 

Não há PE 

(X) 
Há PE mas não é 

divulgado  

(   ) 
PE e é divulgado 

por meio de ações 
educativas e de 

comunicação 

(   ) 
O PE já é 

conhecido e 
vinculados a uma 

gestão por 
objetivos 

estratégicos 

(   ) 
O PE já é 

conhecido e 
vinculados a uma 

gestão por 
objetivos 
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estratégicos e 
aos processos 

 

Governança  

Tomada de 
decisão em gestão 
de processos (1) 

(   ) 
Não há regras 

para tomada de 
decisões em 

gestão de 
processos em 
circunstâncias 

imprevistas 

(    ) 
A tomada de 
decisão está 

estruturada, mas 
não há um Plano 
de Continuidade 

de Negócios 
(PCN) 

(X) 
Há um PCN em 

construção 

(   ) 
O PCN contempla 

todos os 
processos críticos 

(2) 

(   ) 
O PCN inclui 

gerenciamento de 
mudanças em TI  

Responsabilidades 
e atribuições (1) (4) 

(   ) 
As 

responsabilidades 
relacionadas ao 

processo não 
estão definidas. As 

pessoas estão 
restritas aos seus 
papéis dentro de 

seus próprios 
departamentos e 

áreas 

(X) 
As pessoas se 

identificam com 
determinados 

processos e 
assumem 

informalmente a 
responsabilidade 

por uma 
iniciativa de 
melhoria de 
processos 

(   ) 
As áreas que 

atuam nos 
processos 

(equipe) são 
identificadas e as 

pessoas são 
indicadas para 

assumir a 
responsabilidade 

por cada uma 
delas 

(proprietários) 

(   ) 
Os papéis são 
formalizados e 
integrados na 

estrutura 
organizacional. Há 

também uma 
equipe 

multidisciplinar 
dedicada a apoiar 
iniciativas de BPM 

(Centro de 
Excelência em 

BPM) 

(   ) 
As pessoas 

assumem seus 
papéis, têm 

autonomia para 
agir e o escritório 

de processos 
passa de uma 

consultoria para 
um papel 

orientador 

Vinculação entre 
métricas de 
processo & 
performance (1) (4) 

(   ) 
Indicadores e 
modelos de 

avaliação para 
desempenho de 
processos não 
estão definidos 

(   ) 
Os resultados 
esperados dos 

macroprocessos 
são identificados, 

mas os 
indicadores não 

estão em 
operação 

(X) 
Os resultados 
esperados do 
processo são 

identificados e 
alguns têm 

indicadores de 
desempenho 

(   ) 
Processos 
definiram 

indicadores de 
desempenho em 

um modelo de 
avaliação de 
desempenho 

(   ) 
Os indicadores de 

processo são 
vinculados ou 

desenvolvidos a 
partir da 

estratégia e 
usados para 

avaliar o 
desempenho dos 
funcionários e da 

organização 

Maturidade de 
Processos(4) 

(   ) 
Organização com 
processos ad hoc 

onde poucos 
processos são 

definidos 

(   ) 
Macroprocessos 
são definidos e 

suas inter-
relações são 

mostradas na 
cadeia de valor 
da organização 

(X) 
Macroprocessos 

são decompostos 
em processos, que 

são então 
mapeados e 

padronizados 

(   ) 
Processos 

críticos(2) são 
mapeados, 

padronizados e 
revisados 

periodicamente 

(   ) 
Processos 

críticos(2) são 
mapeados, 

padronizados, 
revisados 

periodicamente e 
otimizados 

Controles em 
gestão de 
processos(1) 

(   ) 
Não há controles 
estabelecidos em 

processos 

(   ) 
Há controles 
informais nos 

processos 

(X) 
Há controles 

formalizados em 
alguns processos 

(   ) 
Há controle 

formalizados nos 
processos 
críticos(4) 

(   ) 
Há controle 

formalizados e 
revistos 

ciclicamente 

Acesso à atividade 
fim (6) 

(   ) 
Os processos da 
área fim não são 

submetidos a 
projetos de 
melhoria de 

processos 

(  ) 
Os processos da 
área fim foram 

submetidos 
episodicamente 

a projetos de 
melhoria de 

processos 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria por 
iniciativa do 
magistrado 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria por 
sugestão da 

administração 

(   ) 
Os processos da 

área fim são 
submetidos 

sistematicamente 
a projetos de 
melhoria em 

virtude de 
controles 

instituídos nos 
processos 

Estrutura 
Especializada 

(   ) 
Não há servidores 

ou unidade 

(   ) 
Há servidores 
designados e 

(X) 
Há servidores 
designados e 

(   ) 
Há Escritório de 

Processos 

(   ) 
Há Escritório de 
Processos com 
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(Escritório de 
Processos) (5) 

designados e 
especializados em 

gestão por 
processos 

especializados 
em gestão por 

processos 

unidade 
especializada em 

gestão de 
processos 

formalmente 
constituído com 

perfil de 
direcionador 

perfil de 
facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

Desenho e 
modelagem de 
processos (1) 

(   ) 
Processos não são 

modelados 

(   ) 
Alguns processos são 

modelados e 
analisados 

isoladamente e sem 
padronização 

(X) 
Alguns processos 
são modelados e 

analisados 
ponta-a-ponta 

com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados e 

analisados 
ponta-a-ponta, 

com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos (2) são 
modelados e 
analisados ponta-
a-ponta, com 
padronização e 
ciclicamente 

Implementação e 
execução de 
processos(1) 

(   ) 
Processos são 

implementados 
informalmente e 

sem padronização 

(X) 
Processos são 

modelados e, apesar 
de sem 

padronização, são 
implantados e 

executados 

 (   ) 
Alguns processos 
modelados são 
implantados e 

executados com 
padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados, 

implantados e 
executados com 

padronização 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
modelados, 
implantados e 
executados com 
padronização e 
ciclicamente 

Controle e medição 
de processos(1) 

(   ) 
Processos não são 

controlados ou 
medidos 

(   ) 
Alguns processos são 

controlados e 
medidos 

(X) 
Alguns processos 
são controlados 
e medidos com 

método 
estabelecido 

(   ) 
Os processos 
críticos(2) são 
controlados e 

medidos com um 
método 

estabelecido 

(   ) 
Os processos 

críticos(2) s são 
controlados e 

medidos com um 
método 

estabelecido e 
iterativamente 

Aprimoramento e 
inovação de 
processos(6) 

(  ) 
Processo não são 

aprimorados 
sistematicamente 

(X) 
Processos são 
aprimorados 

sistematicamente 
sem um método 

estabelecido 

(   ) 
Métodos são 

estabelecidas e 
utilizadas para 
aprimoramento 

de alguns 
processos 

(   ) 
Métodos são 

estabelecidas e 
utilizadas para 
aprimoramento 

de processos 
críticos(2) 

(   ) 
Técnicas são 

estabelecidas e 
utilizadas para 

aprimoramento de 
todos os processos 

críticos (2) e 
iterativamente 

Gestão de projetos 
em processos(1) 

(   ) 
Não há projetos para 

melhoria de 
processos 

(   ) 
Há projetos de 

melhoria, mas não é 
utilizada o 

metodologia de 
projetos 

(X) 
Há projetos de 
melhoria e em 

alguns é utilizada 
metodologia de 

projetos 

(   ) 
Há projetos de 
melhoria e nos 

processos 
críticos(2) é 

utilizada 
metodologia de 

projetos 

(   ) 
Há projetos de 
melhoria e nos 

processos críticos(4) 
é utilizada 

metodologia de 
projetos e gestão 

de portfólio de 
projetos 

. 
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Tecnologia 
da 

Informação 

Desenho e 
modelagem de 
processos(1) 

(   ) 
Processos não são 

modelados 

(   ) 
Processos são 

modelados sem 
ferramentas 

adequadas de TI 

(   ) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem, 
mas sem 
notação 

padronizada 

(   ) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem e 
com notação 
padronizada 

(X) 
Processos são 

modelados com 
ferramenta 
própria de 

modelagem, 
com notação 

padronizada e 
para automação 

Implementação e 
execução de 
processos(1) 

(   ) 
Processos 

implementados sem 
controle e 

informalmente 

(   ) 
Processo são 
formalmente 

implementados e 
executados, mas 

sem auxílio de 
sistemas 

(X) 
Processos são 

implementados 
e executados 

com auxílio de 
sistemas 

independentes 
de TI 

(   ) 
Processos são 

implementados 
e executados 
com sistema 

integrado de TI 

(   ) 
Processos são 

implementados 
executados com 

sistema 
integrados de TI 

orientados a 
processos 

Controle e medição 
de processos(1) 

(X) 
Processos não são 

controlados ou 
medidos 

(   ) 
Processos são 
controlados e 

medidos 
manualmente 

(   ) 
Processos são 
controlados e 
medidos com 

sistemas 
independentes 

de TI 

(   ) 
Processos são 

medidos e 
controlados por 

sistema 
integrado de TI 

(   ) 
Processos são 

medidos e 
controlados por 

sistema 
integrado de TI 

orientados a 
processos 

Aprimoramento e 
inovação de 
processos(1) 

(   ) 
Não há projetos 

formais de melhoria 
de processos 

() 
Projetos de 
melhoria de 

processos são 
realizados sem 

apoio de sistemas 
de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de 

sistemas 

independentes 

de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de 

sistema 

integrado de TI 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de 

sistema 

integrado de TI 

orientado a 

processos 

Gestão de projetos 
em processos(1) 

(   ) 
Não há projetos 

formais de melhoria 
de processos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados sem 

apoio de sistema de 

projetos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

(X) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema projetos 

(   ) 
Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

orientado a 

processos 
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Pessoas 

Habilidades e 
expertise(1) 

(   ) 
Não há habilidades 

em gestão de 
processos 

desenvolvidas entre 
os servidores da 

organização 

(   ) 
Um pequeno grupo 
de servidores detém 
alguma habilidade 

em gestão de 
processos e gestão 

de projetos 

(X) 
Um pequeno 

grupo de 
servidores 

detém 
habilidades em 

gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

utilizadas em 
projetos isolados 

(   ) 
Um pequeno 

grupo de 
servidores 

detém 
habilidades em 

gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

utilizadas em 
larga escala 

(   ) 
Todas as unidades 

corporativas 
contam com 

servidores com 
habilidades 

utilizadas em larga 
escala 

Conhecimento em 
gestão de 
processos(1) 

(   ) 
Servidores não 

detém conhecimento 
na área 

(   ) 
Somente servidores 

da unidade 
responsável por 

gestão de processos 
detém conhecimento 

em gestão de 
processos 

(   ) 
Alguns 

servidores de 
outras unidades 

detêm algum 
conhecimento 
em gestão de 
processos e 
gestão de 
projetos 

(X) 
Alguns 

servidores de 
outras unidades 

detêm 
conhecimentos 

formais em 
gestão de 

processos e 
gestão de 
projetos 

(   ) 
Todas as unidades 

corporativas 
contam com 

servidores com 
conhecimentos 

formais em gestão 
de processos e 

gestão de projetos 

Educação e 
aprendizado em 
processos(1) 

(   ) 
Não são realizadas 
capacitações em 

gestão de processos  

(X) 
Capacitações em 

gestão de processos 
episódicas são 

realizadas 

(   ) 
Capacitações 

sistemáticas em 
gestão de 

processos são 
realizadas 

(   ) 
Capacitações 

direcionadas a 
públicos-alvo 
(servidores, 

gestores, 
magistrados, 
analistas de 
processo) 

(   ) 
Capacitações 

direcionadas a 
públicos-alvo 
(servidores, 

gestores, 
magistrados, 
analistas de 
processo) e 

incorporadas aos 
Plano Anual de 

Capacitação 

Comunicação e 
colaboração em 
processos (1) 

(   ) 
Os elementos das 
equipes não têm 

uma boa 
comunicação na 

execução das 
atividades do 

processo 

(X) 
Os elementos das 

equipes se 
comunicam 

eventualmente para 
execução e 

aprimoramento do 
processo 

(   ) 
Os elementos 
mantêm das 
equipes um 

canal 
permanente de 

comunicação 
para execução e 
aprimoramento 

do processo  

(   ) 
Os elementos 
das equipes 
mantêm um 

canal 
permanente e 
corporativo de 
comunicação 

para execução e 
aprimoramento 

do processo com 
boa colaboração 

entre os 
participantes 

(   ) 
A comunicação e a 

colaboração se 
estendem para as 
outras instâncias e 

outros regionais 

Liderança em gestão 
de processos (1) 

(   ) 
As lideranças são 
somente formais 

(X) 
As lideranças 
assumem a 

responsabilidade 
pelos processos 

(   ) 
As lideranças 

possuem 
conhecimento, 
habilidades e 

atitudes 

(   ) 

As lideranças 

têm uma visão 

por processos 

(   ) 

As lideranças têm 

uma visão 

holística de 

processos 

Comunicação entre 
Regionais (6) 

(   ) 
Regional não se 
comunica com 

outros regionais 
sobre o tema gestão 

de processos 

(X) 
Regional se comunica 

esporadicamente 
sobre o tema 

(   ) 
Regional se 

comunica com 
frequência 

(   ) 
Regional 

mantém canal 
permanente de 

comunicação 

(   ) 
Regionais dispõe 

de canal 
permanente e 

centralizado de 
comunicação 
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Culturas 

Responsabilidade 
pela mudança nos 
processos(1) 

(   ) 
Não há na 

organização uma 
atitude em direção 

da mudança de 
processos 

(X) 
Há uma aceitação na 

organização para 
mudança de 

processos 

(   ) 
A organização 

está consciente 
da necessidade e 
se responsabiliza 

pela mudança nos 
processos 

(   ) 
A mudança nos 
processos é um 

valor 
internalizado 

pela organização 

(   ) 
A organização 

reconhece que a 
mudança é 
inevitável e 

cíclica 

Crença e valores em 
processos(1) 

(   ) 
A organização não 

reconhece o valor da 
gestão de processos 
e considera apenas 

uma burocracia a ser 
cumprida 

(   ) 
A organização 

reconhece algum 
valor na gestão de 

processos 

(X) 
A organização 
reconhece um 
valor difuso na 

gestão de 
processos 

(   ) 
A organização 

reconhece valor 
em cada 

atividade de 
gestão de 
processos 

(   ) 
A organização 

acredita na 
gestão orientada 

a processos 

Comportamento e 
atitudes em 
processos (1) 

(   ) 
A organização não 

realiza ações 
relacionadas a 

gestão de processos 

(   ) 
A organização realiza 
ações relacionadas a 
gestão de processos 
por força de normas 

(X) 
A organização 
busca ações 

relacionadas a 
gestão de 

processos de 
processos 

espontaneamente 

(   ) 
A organização 
estimula ações 
relacionadas a 

gestão de 
processos 

(   ) 
As ações de 
gestão são 

orientadas a 
processos 

Atenção dos líderes 
para processos (1) 

(   ) 
Os líderes estão 
focados em seus 
silos funcionais 

(   ) 
Os líderes estão 
focados nos seus 

silos, mas dispensam 
alguma atenção a 

gestão de processos 

(X) 
Os líderes buscam 

por ações de 
gestão de 

processos, mas 
ainda estão 

presos aos seus 
silos 

(   ) 
Os líderes têm 
uma visão mais 

holística da 
organização e 
buscam por 

ações de gestão 
de processos 

(   ) 
Os líderes têm 

uma visão 
holística da 

organização e 
agem orientados 

por processos 

Rede social em 
gestão de processos 

(1) 

(X) 
Não há canal de 

comunicação sobre 
processos e gestão 

de processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 
questões 

relacionadas a 
processos e gestão 

de processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos 

(   ) 
Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

(   ) 
Há um canal 

interativo entre 

Regionais para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

Fundamentos teóricos: 

(1) ROSEMANN; BROCKE. The Six Core Elements of Business Process Management, in: Handbook on Business Process Management 1 

Introduction, Methods, and Information Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 

(2) DAVENPORT, T.; SHORT, J. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan 

Management Review, [S.l.], v. 31, n. 4, p. 11-27, jul. 1990.. 

(3) KAPLAN; NORTON. The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts. 

1996. 

(4) DE BOER, F.; MÜLLER, C.; CATEN, C. Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance 

practices. Business Process Management Journal, [S.l.], v. 21, n. 4, p. 908-927, jan. 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-11-2014-0109>. Acesso em: 12 set. 2018. 

(5) TREGEAR, R.  Establishing the Office of Business Process Management. Leonardo Consulting, 2010. Disponível em: 

https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/deac/850cf2d9203834cdde369c7d0a507e180861.pdf  

(6) Capacidade decorrente do ambiente das Justiça Federal. 
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APÊNDICE K – BOAS PRÁTICAS SUGERIDAS PELOS REGIONAIS 

Fatores impactados Boas práticas sugeridas pelos Regionais 

Alinhamento 

Estratégico 

Expandir a cadeia de valor para englobar 1ª e 2ª instâncias 

Estabelecer meta estratégica para migração do modelo funcional para orientado a 

processos 

Governança de 

Processos 

Atender às normas e recomendações ligadas à área de Gestão de Processos 

Desenvolver Projetos nacionais 

Estabelecer política de gestão de processos 

Método 
Vincular gestão de riscos e Gestão de Processos 

Estabelecer metas para os processos críticos 

Pessoas 

Capacitar de magistrados em Gestão de Processos 

Estabelecer pré-requisito de formação na área de Gestão de Processos para 

ocupante de cargos de gestão 

Estabelecer de metas para treinamento de gestores na área de Gestão de Processos, 

vinculadas ao PE 

Capacitar de gestores em Gestão de Processos 

Culturas 
Utilizar as técnicas de Gestão de Processos para poupar recursos 

Aproximar 1ª e 2ª instâncias 
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APÊNDICE L – GUIA DO USUÁRIO DO MODELO DE MATURIDADE PARA O PODER 

JUDICIÁRIO 

 

O presente modelo de maturidade foi concebido para a utilização no Poder Judiciário, em virtude de sua 

customização voltada para o setor. 

 

Fazem parte deste Guia os seguintes artefatos: 

(1) Fluxograma do processo “Gerenciamento de Maturidade em Gestão de Processos; 

(2) Descrição das atividades do processo; 

(3) Tabela de Situações de Maturidade (Tabela 1); 

(4) Régua de Maturidade (Tabela 2); 

(5) Sistema de pontuação da Matriz GUT (Tabela 3) 

(6)  Diagnóstico de Maturidade (Formulário 1); 

(7) Matriz GUT (Formulário 2). 

 

 

Gerenciamento de Maturidade em Gestão de Processos 

Fluxograma 
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Gerenciamento de Maturidade em Gestão de Processos 

 

Elementos do processo 

 

Planejar o levantamento de dados 

Descrição 

- Elaborar projeto 

- Formar equipe 

- Agendar levantamento de dados 

 

 

Aplicar Tabela de Situações de Maturidade 

Descrição 

Em formato de "workshop" com os principais gestores e equipe de apoio gerencial aplicar a 

Tabela de Situações de Maturidade (Tabela 1), verificando, por consenso, para cada 

capacidade qual a "situação de maturidade" mais próxima da atual situação de maturidade da 

organização. 

 

Calcular a média aritmética dos Fatores 

Descrição 

Para cada fator calcular a média aritmética com o objetivo de priorização das ações de 

amadurecimento. 

 

 

Calcular a média aritmética das Capacidades 

Descrição 

Calcular a média aritmética das capacidades com o objetivo de realizar o Diagnóstico de 

Maturidade. 

 

 

Tabular os dados  

Descrição 

Após realizados os cálculos, tabular os dados no Formulário 1 - Diagnóstico de Maturidade e Aplicar a 

Régua de Maturidade (Tabela 2) para aferição da maturidade em gestão de processos da organização. 
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Priorizar ações de maturação 

Descrição 

Realizar a priorização das ações de maturação na ordem crescente de maturidade dos Fatores. 

À título de sugestão o Formulário 2 - Matriz GUT (Gravidade Urgência e Tendência) pode ser 

utilizado com auxílio da Tabela 3 - Sistema de pontuação da Matriz GUT. 

 

 

Elaborar Plano de Ação 

Descrição 

Elaborar Plano de Ação de acordo com o resultado da aplicação do método de priorização. 

 

 

Realizar ações de maturação 

Descrição 

Realizar as ações de maturação presentes do plano de ação. 

 

 

Encerrar projeto 

Descrição 

Encerrar o projeto após a realização das ações do Plano de Ação. 

 

 

Encerrar projeto 

Descrição 

Encerrar o projeto em virtude de atingimento do nível de maturidade desejado. 

 

 

6 meses 

Descrição 

Após 6 meses e concluídas as ações de maturação retornar ao ciclo de Gerenciamento de 

Maturidade. 
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TABELA 1 - Tabela de Situações de Maturidade 

Fator 
Capacidades 

Situação de Maturidade 

10 Pontos 20 pontos 30 pontos 40 pontos 50 pontos 

 

Alinhamento 

Estratégico 

Plano de melhoria de 

processos (1) 

 (    ) 

Não há planos de 

melhoria de 

processos 

 (   ) 

Os planos de 

melhoria de 

processos são 

discutidos 

isoladamente nos 

silos funcionais 

 (   ) 

Os planos de 

melhoria de 

processos são 

discutidos em 

conjuntos com as 

outras unidades 

 

(   ) 

Os planos de 

melhoria de 

processos são 

priorizados em 

virtude dos 

objetivos 

estratégicos 

 (   ) 

Os planos de 

melhoria de 

processos fazem 

parte do ciclo 

estratégico 

Vinculação entre 

estratégia e 

capacidades gestão de 

processos (1) 

  

(    ) 

As capacidades de 

processos não 

estão 

identificadas 

 (  ) 

As capacidades 

organizacionais 

estão identificadas, 

mas não estão 

vinculadas às 

decisões 

estratégicas 

  

(   ) 

As decisões 

estratégicas 

abordam 

esporadicamente 

as capacidades 

organizacionais 

  

(   ) 

As decisões 

estratégicas 

abordam 

frequentemente 

as capacidades de 

processo 

  

(   ) 

As capacidades 

de processos é 

um tema 

permanente nas 

decisões 

estratégicas 

Arquitetura de 

processos corporativa (1) 

  

(   ) 

Foram 

identificados os 

principais 

macroprocessos  

(   ) 

  A Cadeia de Valor 

está sendo 

estruturada 

(    ) 

A arquitetura de 

processos está 

sendo estruturada  

(   ) 

Há arquitetura de 

processos 

contemplando os 

processos críticos 
(2)   

(   ) 

Há cadeia de 

valor, 

arquitetura de 

processos e 

tantos os 

processos das 

instâncias 

inferiores e ou 

superiores foram 

incorporados 

Medição de resultados 

do processo (1) 

(   ) 

Os processos não 

são medidos 

(   ) 

Alguns processos 

são medidos, mas 

não há vinculação 

com estratégia 

(   ) 

Todos os 

processos críticos 
(2) são medidos e 

comunicados 

isoladamente 

(   ) 

Todos os 

processos 

críticos(2) são 

medidos e 

comunicados em 

um sistema de 

KPIs em cascata 

(do nível 

operacional ao 

estratégico) 

vinculados ao PE 

(   ) 

Todos os 

processos 

críticos(2) são 

medidos e 

comunicados de 

forma 

padronizada, em 

um sistema de 

KPIs em cascata 

do nível 

operacional ao 

estratégico) do 

nível operacional 

ao estratégico) 

vinculados ao PE 

Clientes e partes 

interessadas no 

processo (1) 

(   ) 

Os processos são 

modelados sem 

levar em conta as 

expectavas dos 

clientes e partes 

interessadas 

(  ) 

Os processos são 

modelados levando 

em conta apenas os 

clientes internos 

(   ) 

Os processos são 

modelados 

levando em conta 

os clientes 

internos e 

externos 

(   ) 

Os processos são 

modelados 

levando em conta 

todos os 

stakeholders 

(   ) 

Os processos são 

modelados a 

partir da visão 

dos stakeholders 

Disseminação do PE (3) 
(   ) 

Não há PE 

(   ) 

Há PE mas não é 

divulgado  

(   ) 

PE e é divulgado 

por meio de ações 

educativas e de 

comunicação 

(   ) 

O PE já é 

conhecido e 

vinculados a uma 

gestão por 

objetivos 

estratégicos 

(   ) 

O PE já é 

conhecido e 

vinculados a uma 

gestão por 

objetivos 

estratégicos e 

aos processos 
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Governança  

Tomada de decisão 

em gestão de 

processos (1) 

(   ) 

Não há regras 

para tomada de 

decisões em 

gestão de 

processos em 

circunstâncias 

imprevistas 

(    ) 

A tomada de 

decisão está 

estruturada, mas 

não há um Plano 

de Continuidade 

de Negócios 

(PCN) 

(   ) 

Há um PCN em 

construção 

(   ) 

O PCN contempla 

todos os 

processos críticos 
(2) 

(   ) 

O PCN inclui 

gerenciamento de 

mudanças em TI  

Responsabilidades 

e atribuições (1) (4) 

(   ) 

As 

responsabilidades 

relacionadas ao 

processo não 

estão definidas. As 

pessoas estão 

restritas aos seus 

papéis dentro de 

seus próprios 

departamentos e 

áreas 

(   ) 

As pessoas se 

identificam com 

determinados 

processos e 

assumem 

informalmente a 

responsabilidade 

por uma iniciativa 

de melhoria de 

processos 

(   ) 

As áreas que 

atuam nos 

processos 

(equipe) são 

identificadas e as 

pessoas são 

indicadas para 

assumir a 

responsabilidade 

por cada uma 

delas 

(proprietários) 

(   ) 

Os papéis são 

formalizados e 

integrados na 

estrutura 

organizacional. Há 

também uma 

equipe 

multidisciplinar 

dedicada a apoiar 

iniciativas de BPM 

(Centro de 

Excelência em 

BPM) 

(   ) 

As pessoas 

assumem seus 

papéis, têm 

autonomia para 

agir e o escritório 

de processos 

passa de uma 

consultoria para 

um papel 

orientador 

Vinculação entre 

métricas de 

processo & 

performance (1) (4) 

(   ) 

Indicadores e 

modelos de 

avaliação para 

desempenho de 

processos não 

estão definidos 

(   ) 

Os resultados 

esperados dos 

macroprocessos 

são identificados, 

mas os 

indicadores não 

estão em 

operação 

(   ) 

Os resultados 

esperados do 

processo são 

identificados e 

alguns têm 

indicadores de 

desempenho 

(   ) 

Processos 

definiram 

indicadores de 

desempenho em 

um modelo de 

avaliação de 

desempenho 

(   ) 

Os indicadores de 

processo são 

vinculados ou 

desenvolvidos a 

partir da 

estratégia e 

usados para 

avaliar o 

desempenho dos 

funcionários e da 

organização 

Maturidade de 

Processos(4) 

(   ) 

Organização com 

processos ad hoc 

onde poucos 

processos são 

definidos 

(   ) 

Macroprocessos 

são definidos e 

suas inter-

relações são 

mostradas na 

cadeia de valor 

da organização 

(   ) 

Macroprocessos 

são decompostos 

em processos, que 

são então 

mapeados e 

padronizados 

(   ) 

Processos 

críticos(2) são 

mapeados, 

padronizados e 

revisados 

periodicamente 

(   ) 

Processos 

críticos(2) são 

mapeados, 

padronizados, 

revisados 

periodicamente e 

otimizados 

Controles em 

gestão de 

processos(1) 

(   ) 

Não há controles 

estabelecidos em 

processos 

(   ) 

Há controles 

informais nos 

processos 

(  ) 

Há controles 

formalizados em 

alguns processos 

(   ) 

Há controle 

formalizados nos 

processos 

críticos(4) 

(   ) 

Há controle 

formalizados e 

revistos 

ciclicamente 

Estrutura 

Especializada 

(Escritório de 

Processos) (5) 

(   ) 

Não há servidores 

ou unidade 

designados e 

especializados em 

gestão por 

processos 

(   ) 

Há servidores 

designados e 

especializados 

em gestão por 

processos 

(   ) 

Há servidores 

designados e 

unidade 

especializada em 

gestão de 

processos 

(   ) 

Há Escritório de 

Processos 

formalmente 

constituído com 

perfil de 

direcionador 

(   ) 

Há Escritório de 

Processos com 

perfil de 

facilitador 
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Método 

Desenho e 

modelagem de 

processos (1) 

(   ) 

Processos não são 

modelados 

(   ) 

Alguns processos são 

modelados e 

analisados 

isoladamente e sem 

padronização 

(   ) 

Alguns processos 

são modelados e 

analisados 

ponta-a-ponta 

com 

padronização 

(   ) 

Os processos 

críticos(2) são 

modelados e 

analisados 

ponta-a-ponta, 

com 

padronização 

(   ) 

Os processos 

críticos (2) são 

modelados e 

analisados ponta-a-

ponta, com 

padronização e 

ciclicamente 

Implementação e 

execução de 

processos(1) 

(   ) 

Processos são 

implementados 

informalmente e 

sem padronização 

(   ) 

Processos são 

modelados e, apesar 

de sem 

padronização, são 

implantados e 

executados 

 (   ) 

Alguns processos 

modelados são 

implantados e 

executados com 

padronização 

(   ) 

Os processos 

críticos(2) são 

modelados, 

implantados e 

executados com 

padronização 

(   ) 

Os processos 

críticos(2) são 

modelados, 

implantados e 

executados com 

padronização e 

ciclicamente 

Controle e medição 

de processos(1) 

(   ) 

Processos não são 

controlados ou 

medidos 

(   ) 

Alguns processos são 

controlados e 

medidos 

(   ) 

Alguns processos 

são controlados 

e medidos com 

método 

estabelecido 

(   ) 

Os processos 

críticos(2) são 

controlados e 

medidos com um 

método 

estabelecido 

(   ) 

Os processos 

crítico(2) s são 

controlados e 

medidos com um 

método 

estabelecido e 

iterativamente 

Aprimoramento e 

inovação de 

processos(6) 

(  ) 

Processo não são 

aprimorados 

sistematicamente 

(   ) 

Processos são 

aprimorados 

sistematicamente 

sem um método 

estabelecido 

(   ) 

Métodos são 

estabelecidas e 

utilizadas para 

aprimoramento 

de alguns 

processos 

(   ) 

Métodos são 

estabelecidas e 

utilizadas para 

aprimoramento 

de processos 

críticos(2) 

(   ) 

Técnicas são 

estabelecidas e 

utilizadas para 

aprimoramento de 

todos os processos 

críticos (2) e 

iterativamente 

Gestão de projetos 

em processos(1) 

(   ) 

Não há projetos para 

melhoria de 

processos 

(   ) 

Há projetos de 

melhoria, mas não é 

utilizada o 

metodologia de 

projetos 

(   ) 

Há projetos de 

melhoria e em 

alguns é utilizada 

metodologia de 

projetos 

(   ) 

Há projetos de 

melhoria e nos 

processos 

críticos(2) é 

utilizada 

metodologia de 

projetos 

(   ) 

Há projetos de 

melhoria e nos 

processos críticos(4) 

é utilizada 

metodologia de 

projetos e gestão 

de portfólio de 

projetos 

. 
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Tecnologia 

da 

Informação 

Desenho e 

modelagem de 

processos(1) 

(   ) 

Processos não são 

modelados 

(   ) 

Processos são 

modelados sem 

ferramentas 

adequadas de TI 

(   ) 

Processos são 

modelados com 

ferramenta 

própria de 

modelagem, 

mas sem 

notação 

padronizada 

(   ) 

Processos são 

modelados com 

ferramenta 

própria de 

modelagem e 

com notação 

padronizada 

(   ) 

Processos são 

modelados com 

ferramenta 

própria de 

modelagem, 

com notação 

padronizada e 

para automação 

Implementação e 

execução de 

processos(1) 

(   ) 

Processos 

implementados sem 

controle e 

informalmente 

(   ) 

Processo são 

formalmente 

implementados e 

executados, mas 

sem auxílio de 

sistemas 

(   ) 

Processos são 

implementados 

e executados 

com auxílio de 

sistemas 

independentes 

de TI 

(   ) 

Processos são 

implementados 

e executados 

com sistema 

integrado de TI 

(   ) 

Processos são 

implementados 

executados com 

sistema 

integrados de TI 

orientados a 

processos 

Controle e medição 

de processos(1) 

(   ) 

Processos não são 

controlados ou 

medidos 

(   ) 

Processos são 

controlados e 

medidos 

manualmente 

(   ) 

Processos são 

controlados e 

medidos com 

sistemas 

independentes 

de TI 

(   ) 

Processos são 

medidos e 

controlados por 

sistema 

integrado de TI 

(   ) 

Processos são 

medidos e 

controlados por 

sistema 

integrado de TI 

orientados a 

processos 

Aprimoramento e 

inovação de 

processos(1) 

(   ) 

Não há projetos 

formais de melhoria 

de processos 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados sem 

apoio de sistemas 

de TI 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de 

sistemas 

independentes 

de TI 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de sistema 

integrado de TI 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

apoio de sistema 

integrado de TI 

orientado a 

processos 

Gestão de projetos 

em processos(1) 

(   ) 

Não há projetos 

formais de melhoria 

de processos 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados sem 

apoio de sistema de 

projetos 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema projetos 

(   ) 

Projetos de 

melhoria de 

processos são 

realizados com 

sistema de 

projetos 

orientado a 

processos 
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Pessoas 

Habilidades e 

expertise(1) 

(   ) 

Não há habilidades 

em gestão de 

processos 

desenvolvidas entre 

os servidores da 

organização 

(   ) 

Um pequeno grupo 

de servidores detém 

alguma habilidade 

em gestão de 

processos e gestão 

de projetos 

(   ) 

Um pequeno 

grupo de 

servidores 

detém 

habilidades em 

gestão de 

processos e 

gestão de 

projetos 

utilizadas em 

projetos isolados 

(   ) 

Um pequeno 

grupo de 

servidores 

detém 

habilidades em 

gestão de 

processos e 

gestão de 

projetos 

utilizadas em 

larga escala 

(   ) 

Todas as unidades 

corporativas 

contam com 

servidores com 

habilidades 

utilizadas em larga 

escala 

Conhecimento em 

gestão de 

processos(1) 

(   ) 

Servidores não 

detém conhecimento 

na área 

(   ) 

Somente servidores 

da unidade 

responsável por 

gestão de processos 

detém conhecimento 

em gestão de 

processos 

(   ) 

Alguns 

servidores de 

outras unidades 

detêm algum 

conhecimento 

em gestão de 

processos e 

gestão de 

projetos 

(   ) 

Alguns 

servidores de 

outras unidades 

detêm 

conhecimentos 

formais em 

gestão de 

processos e 

gestão de 

projetos 

(   ) 

Todas as unidades 

corporativas 

contam com 

servidores com 

conhecimentos 

formais em gestão 

de processos e 

gestão de projetos 

Educação e 

aprendizado em 

processos(1) 

(   ) 

Não são realizadas 

capacitações em 

gestão de processos  

(   ) 

Capacitações em 

gestão de processos 

episódicas são 

realizadas 

(   ) 

Capacitações 

sistemáticas em 

gestão de 

processos são 

realizadas 

(   ) 

Capacitações 

direcionadas a 

públicos-alvo 

(servidores, 

gestores, 

magistrados, 

analistas de 

processo) 

(   ) 

Capacitações 

direcionadas a 

públicos-alvo 

(servidores, 

gestores, 

magistrados, 

analistas de 

processo) e 

incorporadas aos 

Plano Anual de 

Capacitação 

Comunicação e 

colaboração em 

processos (1) 

(   ) 

Os elementos das 

equipes não têm 

uma boa 

comunicação na 

execução das 

atividades do 

processo 

(   ) 

Os elementos das 

equipes se 

comunicam 

eventualmente para 

execução e 

aprimoramento do 

processo 

(   ) 

Os elementos 

mantêm das 

equipes um 

canal 

permanente de 

comunicação 

para execução e 

aprimoramento 

do processo  

(   ) 

Os elementos 

das equipes 

mantêm um 

canal 

permanente e 

corporativo de 

comunicação 

para execução e 

aprimoramento 

do processo com 

boa colaboração 

entre os 

participantes 

(   ) 

A comunicação e a 

colaboração se 

estendem para as 

outras instâncias e 

outros regionais 

Liderança em gestão 

de processos (1) 

(   ) 

As lideranças são 

somente formais 

(   ) 

As lideranças 

assumem a 

responsabilidade 

pelos processos 

(   ) 

As lideranças 

possuem 

conhecimento, 

habilidades e 

atitudes 

(   ) 

As lideranças 

têm uma visão 

por processos 

(   ) 

As lideranças têm 

uma visão holística 

de processos 

Comunicação entre 

Regionais (6) 

(   ) 

Regional não se 

comunica com 

outros regionais 

sobre o tema gestão 

de processos 

(   ) 

Regional se comunica 

esporadicamente 

sobre o tema 

(   ) 

Regional se 

comunica com 

frequência 

(   ) 

Regional 

mantém canal 

permanente de 

comunicação 

(   ) 

Regionais dispõe 

de canal 

permanente e 

centralizado de 

comunicação 
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Culturas 

Responsabilidade 

pela mudança nos 

processos(1) 

(   ) 

Não há na 

organização uma 

atitude em direção 

da mudança de 

processos 

(  ) 

Há uma aceitação na 

organização para 

mudança de 

processos 

(   ) 

A organização 

está consciente 

da necessidade e 

se responsabiliza 

pela mudança nos 

processos 

(   ) 

A mudança nos 

processos é um 

valor 

internalizado 

pela organização 

(   ) 

A organização 

reconhece que a 

mudança é 

inevitável e 

cíclica 

Crença e valores em 

processos(1) 

(   ) 

A organização não 

reconhece o valor da 

gestão de processos 

e considera apenas 

uma burocracia a ser 

cumprida 

(   ) 

A organização 

reconhece algum 

valor na gestão de 

processos 

(   ) 

A organização 

reconhece um 

valor difuso na 

gestão de 

processos 

(   ) 

A organização 

reconhece valor 

em cada 

atividade de 

gestão de 

processos 

(   ) 

A organização 

acredita na 

gestão orientada 

a processos 

Comportamento e 

atitudes em 

processos (1) 

(   ) 

A organização não 

realiza ações 

relacionadas a 

gestão de processos 

(   ) 

A organização realiza 

ações relacionadas a 

gestão de processos 

por força de normas 

(   ) 

A organização 

busca ações 

relacionadas a 

gestão de 

processos de 

processos 

espontaneamente 

(   ) 

A organização 

estimula ações 

relacionadas a 

gestão de 

processos 

(   ) 

As ações de 

gestão são 

orientadas a 

processos 

Atenção dos líderes 

para processos (1) 

(   ) 

Os líderes estão 

focados em seus 

silos funcionais 

(   ) 

Os líderes estão 

focados nos seus 

silos, mas dispensam 

alguma atenção a 

gestão de processos 

(   ) 

Os líderes buscam 

por ações de 

gestão de 

processos, mas 

ainda estão 

presos aos seus 

silos 

(   ) 

Os líderes têm 

uma visão mais 

holística da 

organização e 

buscam por 

ações de gestão 

de processos 

(   ) 

Os líderes têm 

uma visão 

holística da 

organização e 

agem orientados 

por processos 

Rede social em 

gestão de processos 
(1) 

(   ) 

Não há canal de 

comunicação sobre 

processos e gestão 

de processos 

(   ) 

Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos e gestão 

de processos 

(   ) 

Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos 

(   ) 

Há um canal 

interativo para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

(   ) 

Há um canal 

interativo entre 

Regionais para 

questões 

relacionadas a 

processos e 

outras técnicas 

de gestão 

 

  



118 

 

 

 

 

 
TABELA 2 - Régua de Maturidade 

Nível Pontuação Descrição 

Nível 1 De 0 a 9 NÃO INICIADO 

Nível 2 De 10 a 20 BÁSICO 

Nível 3 De 21 a 30 INTERMEDIÁRIO 

Nível 4 De 31 a 40 AVANÇADO 

Nível 5 De 41 a 50 SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 
TABELA 3 - Sistema de pontuação da Matriz GUT 
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FORMULÁRIO 1 - Diagnóstico de Maturidade 

Fator Média Capacidade Pontos 

Alinhamento 

Estratégico 

 Plano de melhoria de processos  

 
Vinculação entre estratégia e capacidades gestão de 

processos 

 

 Arquitetura de processo corporativo  

 

Medição de resultados do processo  

Clientes e partes interessadas no processo  

Disseminação do PE  

Governança de 

Processos 

 Tomada de decisão em gestão de processos  

 Responsabilidades e atribuições  

 Vinculação entre métricas de processo & performance  

 

Maturidade de Processos  

Controles em gestão de processos  

Estrutura Especializada (Escritório de Processos)  

Métodos 

 Desenho e modelagem de processos  

 Implementação e execução de processos  

 Controle e medição de processos  

 Aprimoramento e inovação de processos  

 Gestão de projetos em processos  

Tecnologia da 

Informação 

 Desenho e modelagem de processos  

 Implementação e execução de processos  

 Controle e medição de processos  

 Aprimoramento e inovação de processos  

 Gestão de projetos em processos  

Pessoas 

 Habilidades e expertise  

 Conhecimento em gestão de processos  

 Educação e aprendizado em processos  

 Comunicação e colaboração em processos  

 
Liderança em gestão de processos  

Comunicação entre Regionais  

Culturas 

 Responsabilidade pela mudança nos processos  

 Crença e valores em processos  

 Comportamento e atitudes em processos  

 Atenção dos líderes para processos  

 Rede social em gestão de processos  

Média Final:  

MATURIDADE EM GESTÃO DE PROCESSOS:  
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FORMULÁRIO 2 - Matriz GUT 

Fator em 

ordem 

crescente de 

maturidade 

Menores pontuações por fator G U T Pontos 

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

         

 


